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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Tovarășul

Nicolae Ceaușescu

a primit pe savantul

Henri Coandă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, împreună cu soția au 
primit, duminică la Snagov, pe 
savantul român Henri Coandă, 
care se află în țară de mai mul
te zile.

Au participat tovarășul Manea 
Mănescu cu soția.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

La amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția au reținut pe 
oaspeți la masă.

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU
LA INTILNIREA CU ACTIVUL DE PARTID

DIN REGIUNEA BUCUREȘTI
dragi tovarăși,
Am vizitat timp de două 

zile șl jumătate o bună parte 
a regiunii București — una 
din cele mai mari regiuni ale 
•patriei noastre.

In cursul vizitei ne-am în
tâlnit cu sute de mii de oa
meni al muncii — țăran!, 
muncitori, intelectuali — care 
ne-au întâmpinat cu calde 
manifestări de dragoste și 
simpatie. In aceste manifes
tări noi vedem o expresie a 
încrederii locuitorilor regiunii 
București, ca de altfel a în
tregului nostru popor, în po
litica marxist-leninistă a 
partidului nostru ce corespun
de pe deplin intereselor vitale 
ale poporului român. (Aplau
ze). In aceste entuziaste ma
nifestări s-a oglindit hotărîrea 
oamenilor muncii din regiunea 
București de a înfăptui cu fer
mitate sarcinile mărețe ce le 
revin din minunatul program 
trasat de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Este greu de exprimat în cu
vinte bogăția și intensitatea 
sentimentelor cu care înche
iem această vizită. Ceea ce 
ne-a reținut în mod deosebit 
atenția în cursul vizitei în re
giunea București, ca de altfel 
și în celelalte regiuni ale țării, 
este unitatea întregului nos
tru popor, fără deosebire de 
naționalitate, în jurul partidu
lui și guvernului, elanul șl 
fermitatea cu care poporul 
sprijină și înfăptuiește politica 
internă și externă a comuniș
tilor, hotărîrea de a asigura 
înaintarea pe drumul făuririi 
depline a socialismului în Ro
mânia, al ridicării bunăstării 
și fericirii tuturor celor ca 
muncesc. (Aplauze).

Regiunea dv. este în pri
mul rlnd una dintre cele mai 
mari regiuni producătoare de 
cereale, s-ar putea spune grî- 
narul principal al țării, ofe
rind condiții deosebit de fa
vorabile pentru practicarea 
unei agriculturi intensive, de 
înalt randament. Este știut, 
tovarăși, că preocupîndu-se de 
dezvoltarea industriei, a cărei 
Importanță deosebită pentru 
progresul general al patriei 
este cunoscută, partidul acor
dă totodată o mare atenție 
agriculturii, care reprezintă o 
ramură principală a economiei 
naționale. Considerăm că nu
mai dezvoltarea armonioasă șl 
a industriei șl a agriculturii 
poate asigura progresul gene
ral al economiei României, 
satisfacerea în tot mai mare 
măsură a cerințelor creacînde 
ale societății, făuriTea socia
lismului șl crearea condițiilor 
pentru trecerea treptată la 
construirea societății comunis
te. (Aplauze).

Tocmai de aceea, orientînd 
în continuare eforturile po
porului român spre industria
lizarea socialistă a țării, Con
gresul al IX-lea al partidului 
a adoptat un amplu program 
de modernizare și ridicare a 
producției agricole la nivelul 
agriculturii țărilor avansate, 
încheierea cooperativizării _ a- 
griculturii reprezintă, fără în
doială, o etapă importantă a 
înfăptuirii politicii agrare a 
partidului nostru. Aceasta 
constituie însă abia premisa 
ridicării acestei ramuri la ni
velul nevoilor societății româ
nești în plin progres. De aceea, 
conducerea partidului a în
dreptat eforturile în cei doi 
ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea spre asigu-

rarea unui progres mal rapid 
decât in trecut al agriculturii 
noastre. Cu toate că și în tre
cut noi ne-am ocupat de agri
cultură, trebuie să spunem 
totuși, așa cum s-a mai arătat 
șl altă dată, că nu am acordat 
acestei ramuri atenția necesa
ră și că din această cauză ea 
a rămas într-o anumită mă
sură în urmă. în perioada care 
a trecut de Ia congres, au fost 
elaborate, după cum știți, o 
serie de măsuri îndreptate 
spre perfecționarea relațiilor 
de producție în agricultură, 
spre întărirea bazei sale teh- 
nico-materiale. S-au adus 
perfecționări organizării și 
activității Consiliului Superior 
al Agriculturii și a organelor 
sale, astfel îneît acestea să 
poată îndeplini cu mai multă 
eficiență sarcina de a asigura 
înfăptuirea politicii agrare a 
partidului, de a exercita 
mai competent și în mod 
unitar îndrumarea tehnică de 
specialitate a întregii noas
tre agriculturi. Au luat ființă 
Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Produc
ție și uniunile cooperatiste 
regionale și raionale, care au 
creat un cadru larg, organizat, 
de participare mai activă a 
maselor largi ale țărănimii la 
rezolvarea problemelor agri
culturii, precum șl la în
treaga activitate de stat și ob
ștească din țara noastră. S-au 
luat măsuri de îmbunătățire a 
activității cooperativelor agri
cole de producție, ceea ce a 
făcut să crească avîntul în
tregii țărănimi cooperatiste în 
înfăptuirea politicii partidului 
și guvernului. In sfirșit, recent 
au fost luate măsuri pentru 
perfecționarea organizării gos
podăriilor agricole de stat, 
pentru descătușarea inițiativei 
șl capacității creatoare a spe
cialiștilor, a cadrelor de con
ducere, a tuturor oamenilor 
muncii din aceste unități

Paralel eu aceasta, impor
tante fonduri sînt îndreptate 
spre extinderea mecanizării 
muncii, spre diversificarea șl 
modernizarea parcului de trac
toare și mașini agricole, spre 
creșterea continuă a gradului 
de chimizare a agriculturii și 
dezvoltarea pe scară tot mat 
largă a sistemului de hidro
ameliorații.

Toate aceste măsuri au în
ceput să-și arate roadele. In 
1966, primul an al cmcinaluiul, 
am avut cea mai mare pro
ducție de cereale din istoria 
țării, cele mal ridicate pro
ducții de floarea-soarelui, sfe
clă de zahăr, legume, cartofi. 
Prevederile cincinalului pen
tru anul agricol 1966 au fost 
depășite cu peste 7 la sută, iar 
anul acesta, deși prevederile 
au fost majorate, după felul 
în care se prezintă culturile 
pînă acum și după aprecierile 
făcute de specialiști, se pare 
că ele vor fi nu numai înde
plinite, ci chiar depășite. Se 
poate spune cu siguranță că 
producția de grîu va fi în 
orice caz mai mare decît cea 
prevăzută în plan pentru anul 
acesta. (Aplauze).

Aceste realizări adeveresc 
ce e în stare să înfăptuiască 
țărănimea noastră cooperati
stă în alianță cu clasa munci
toare și sub conducerea parti
dului comunist. Se adeverește 
superioritatea agriculturii 
noastre socialiste care, în 
ciuda greutăților și chiar a 
greșelilor pe care le-am săvir- 
șit nedîndu-i atenția necesară 
în decursul anilor, a reușit

zeci și sute de locuințe noi. 
în același timp se dezvoltă în- 
vățămîntul, cultura, toate ac
tivitățile care fac ca viața ță
rănimii să devină tot mai ci
vilizată. înflorirea continuă a 
satului impune aplicarea cu 
mai multă hotărîre a directi
velor trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului privind 

— - - elaborarea măsurilor de siste-
noastriL Putem spune^ tovarăși matizare a satelor, de asigu- 

une- ma- juctfcioase am
plasări a obiectivelor econo
mice, a dotărilor social-cultu- 
rale și telmico-edilitare — a- 
dică a tuturor elementelor 
care creează condiții pentru 
dispariția treptată a deosebiri
lor dintre oraș și sat, pentru 
apropierea nivelului de 
voltare al satelor de 
orașelor,
condițiilor de viață ale țără
nimii de cele ale clasei mun
citoare. ale oamenilor muncii 
de la orașe. (Aplauze).

Rezultatele bune obținute în 
ultimii ani in creșterea pro
ducției agricole demonstrează 
că agricultura noastră socia
listă are mari rezerve șf posi
bilități : trebuie să acordăm 
mai multă atenție folosirii din 
plin a acestora. Știm, tova
răși. ci ridicarea continuă a 
agriculturii cere o muncă in
tensă ș: o atitudine critică fati 
de neajunsuri; de aceea. cu 
toate câ avem rezultate bune, 
dezvăluim lipsurile. neajunsu
rile pentru câ dorim să mobi
lizăm eforturile tuturor celor 
care lucrează fa agricultură 
pentru un arînt <: mai rapid 
al ateste: imocrtame ramuri 
ecmomice. «Aplaaze».

In cursul vizitei in regiunea 
dr. ne-am oprit fa citeva co
operative, iar fa drum am ri- 

mare parte a ogoarelor ;

câ asigure continuu aprovizio
narea cu produse agroali- 
mentare a populației precum 
șl unele disponibilități de ex
port, iar în prezent să ne 
răsplătească din ce în ce mai 
bine. Se confirmă tot mai 
mult Justețea politicii agrare 
a partidului nostru, a îndru
mării date de comuniști țără
nimii muncitoare din patria

că rezultatele obținute de noi 
în agricultură, atît în ce pri
vește cooperativizarea, cît și 
în creșterea producției agri
cole, sînt o contribuție la spo
rirea influenței socialismului; 
aceste rezultate demonstrează 
că dacă se duce o politică 
agrară justă, drumul socialis
mului e singurul care poate 
asigura progresul rapid al 
agriculturii. (Aplauze).

Ca urmare a creșterii pro
ducției agricole, a crescut con
tinuu și bunăstarea materială 
și culturală a țărănimii. Veni
turile ei bănești realiza'e din 
cooperativele agricole de pro
ducție au fost in anul 1966 cu 
peste 1 miliard lei mai mari 
decît în I960. Ele vor crește in 
cursul anului 1967. numai ca 
urmare a acordării pensiilor, 
cu circa €00 milioane lei. Da
torită recoltelor bune ce se a- 
nuntă în acest an agricol, po
sibilitățile de sporire a venitu
rilor țărănimii care au fost 
prevăzute vor fi nu numai rea
lizate, dar și depășite. Veni
turile mai man au permis Ță
rănimii sâ achiziționeze un 
volum sporit și varia: de măr
furi de cor. r im O exprese e- 
locventâ a creștem: nivelului 
de trai al țărănimii o consti
tuie amploarea cv..stiucțzSer 
ce loeuinte. Nu există 
mună, nu există sat unde 
nu se C ridica^ '

dez- 
cel al 

pentru apropierea

am putut constata că țărăni
mea cooperatistă,' lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat 
au executat lucrările agricole 
în condiții bune. Faptul că 
există perspectiva îmbucu
rătoare a unei recolte mari în 
regiunea dv. se datorește, fără 
îndoială, muncii entuziaste a 
țărănimii cooperatiste, care s-a 
străduit să smulgă pămîntului 
roade cît mai bogate. în toate 
părțile, cîmpiile mănoase ale 
Bărăganului și Burnasului se 
aseamănă cu o mare nesfîrșită 
de grîne. Ogoarele cooperati
velor și întreprinderilor agri
cole de stat par un covor mi
nunat, țesut de mîinile de aur 
ale țărănimii noastre.

Regiunea București ocupă în 
agricultura țării un loc im
portant, deținind 16 la sută 
din suprafața arabilă totală, 
precum și unele din cele mai 
fertile terenuri ale României. 
Ca rezultat al sprijinului acor
dat de stat, agricultura regiu
nii dispune și de o puternică 
bază materială, superioară ma
rii majorități a regiunilor din 
țara noastră. Datorită mijloa
celor materiale asigurate, cit 
și muncii țărănimii, precum și 
condițiilor naturale favorabile, 
producția agricolă a regiunii a 
sporit, a crescut contribuția ei 
la formarea fondului central 
de produse agricole. Ponderea 
pe care o dețin unitățile agri- 
cc-.e din regiunea București în 
formarea fondului de cereai e 
al starului este de 25—S3 la 
sută la griu, porumb și Coa- 
rea-aoareiui. 20 la sută la Ae- 
rume, 10—15 la sută la came 
st lapte. 56 la suta la crez. 
Este, desigur. o coatnbuțse in- 
vr—^ară, t tvarlși dar treocae 

că ea au est* facă pe

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, luni dimineața a sosit la 
București cancelarul federal al 
Republicii Austria, dr. Josef 
Klaus, pentru a face o vizită ofi
cială în țara noastră.

înaltul oaspete este însoțit de 
dr. Lujo Toncic-Sorinj, ministrul 
afacerilor externe, dr. Cari Bob- 
leter, secretar de stat pentru a- 
faceri externe, dr. Eduard Cha- 
loupka, șeful prezidiului Cance
lariei federale, dr. Heinrich Hay
merle, șeful secției politice din 
M.A.E., dr. Friederich Mez- 
nik, șeful serviciului federal de 
presă, dr. Franz Karasek, șeful 
secției relații culturale cu străină
tatea din Ministerul Federal al 
Învățămîntului, dr. Maximil’an 
Falbl, consilier ministerial în Mi
nisterul Comerțului.

Cancelarul federal al Republi
cii Austria a fost salutat cordial 
la coborîrea din avion de pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, de Gheor
ghe Gaston Marin, vi cep reședințe 
al Consiliului de Miniștri și Cot- 
neiiu Mânescu. ministrul afaceri
lor externe.

Pe aeroport se if.au Gheorghe 
Caoari, minâtnil comerțului ex
terior. Pccnpiou Maor.ri. prețe- 
dmteie Coarteridn: de Stat pen
tru Colhxră ri Artă. Constantin 
ScaHat. M-aatrul nafastriei ehi-

mice, Bucur Șchiopu, ministrul 
industriei alimentare, Adrian 
Dimitriu, ministrul justiției, Ion 
Cosma, președintele Sfatului 
Popular al Orașului București, 
conducători ai unor institu
ții centrale, generali și o- 
fițeri superiori, ziariști. Au fost 
de față dr. Johann Manz, amba
sadorul Austriei la București și 
Gheorghe Pele, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Viena.

Pe clădirea aeroportului Bă- 
neasa erau arborate drapelele de 
stat ale României și Austriei.

Se intonează imnurile de stat 
ale celor două țări. Cancelarul 
federal al Republicii Austria și 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România au trecut apoi în re
vistă garda militară de onoare 
aliniată pe aeroport. Oaspetelui 
i-au fost prezentate persoane o- 
ficiale venite în întâmpinarea sa. 
A avut loc apoi defilarea gărzii 
de onoare.

Tinere fete au oferit oaspeților 
buchete de flori

într-o mașină escortată de mo- 
tocidiști. cancel arul federal al 
Republicii Austria și președintele

e

Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România au pă
răsit aeroportul, îndreptîndu-se 
spre reședința rezervată înaltului 
oaspete.

★
Luni dimineața cancelarul 

federal al Republicii Austria, 
dr. Josef Klaus, împreună cu 
persoanele oficiale care îl în
soțesc, au depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
Luptei pentru Libertatea Po
porului și a Patriei, pentru 
Socialism.

La solemnitate au fost pre- 
zenti Ion Cosma, membru al 
Consiliului de Stat, președin
tele Sfatului Popular al Ora
șului București, Mihai Marin 
și Vasile Șandru, adjuncți ai 
ministrului afacerilor externe, 
generali și ofițeri superiori, 
alte persoane oficiale.

Garda militară aliniată în 
fața Monumentului a prezen
tat onorul. După intonarea im
nurilor de stat ale celor două 
țări a urmat defilarea gărzii 
de onoare.

(Agerpres)

L Mmbi M. Ti»I. Falb

Președintele F.I.F.A.
S» STANLEY ROUS, 

oasoete șl_ 
interlocutor

............* ■ -

ta • m-»'

(Continuare în pag. a IV-a)

mare locuitorii din Lehliu îi întimpină cu dragoste pe inalfii oaspeți

In țara noastră își petrec# 
vacanța Sir Stanley Rous, 
președintele F.LFA. După 
mai multe zile petrecute pe 
litoralul însorit, la Mamaia, 
oaspetele nostru a făcut un 
popas și la munte. Duminică 
la prînz am avut, cu domnia 
sa, in holul hotelului Palas 
din Sinaia, o discuție despre— 
fotbal. Bucuros să aibă un di
alog cu numeroșii noștri citi
tori, președintele celui mai 
înalt for mondial al fotbalului, 
a răspuns cu interes și ama
bilitate întrebărilor noastre.

La campionatele mondiale
de scrimă da la Montreal
(Canada) sportivii români

au dobîndit un strălucit
succes

ECHIPA DE FLORETĂ
A ROMÂNIEI

CAMPIOANA
MONDIALĂ

(Citiți amănunte în pag. a 4-a)

ÎN PAG. 4
Șt. Ardelean»

T. Mureșanu

FOTBALUL
pe masa de disecție



MOSCOVA

PRIMA ZI
DIN FESTIVAL

57 de țări participă la al V-lea 
Festival internațional al filmului 
care se desfășoară la Moscova 
(începînd din seara zilei de 5 iu
lie), sub deviza sa devenită tra
diționala : „Pentru o artă cine
matografică umanistă, pentru 
pace și prietenie". Anul acesta 
Festivalului i s-a acordat o am
ploare deosebită, întrucit aniver
sarea celei de a V-a ediții coinci
de cu împlinirea a 50 de ani de 
la înfăptuirea Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Pentru 
a* sărbători acest dublu eveni
ment, conducerea Festivalului a 
organizat o amplă retrospectivă 
a filmului sovietic, în cadrul că 
reia vor fi prezentate fragmente 
din cele mai valoroase și repre
zentative opere cinematografice, 
realizate în ultimii 50 de ani. In 
același timp, ți-a lărsit sfera, 
prin includerea în cadrul sau a 
unui alt microfestival, cel al 
Filmului pentru copii. Valoarea

SCRISORI DIN TABÂRA DE LA BREAZA

m roii io /ill.
PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 

DE CĂTRE AMBASADORUL EXTRAORDINAR

Șl PLENIPOTENȚIAR AL REPUBLICII GUINEEA 

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Elevii își cunosc de acum bine 
colegii din celelalte regiuni ți, 
prin ei, școlile în care învață. 
Au aflat despre organizațiile 
Ti.T.C. cu experiențe care merită 
a fi preluate. Le-au folosit toate 
discuțiile metodice, cit și convor
birile personale, schimburile de 
opinii organizate „ad-hoc" pe o 
temă sau alta.

O discuție interesantă a fost 
cea consacrată metodelor de edu
care comunistă a elevilor folosite 
de organizațiile U.T.C. O gamă 
întreagă de mijloace — informări 
politice, simpozioane, întâlniri cu 
vechi militanți ai mișcării munci
torești, vizite la muzee, expoziții, 
locuri istorice ți altele — au 
fost organizate in acest scop. 
Discuțiile, întrebările comenta
riile pe marginea expunerilor 
elevilor au conturat ceea ce a 
fost mai bun, ceea ce merita să 
fie preluat. Am reținut o expe
riență foarte interesantă aparți
nând organizației U.T.C. a Liceu
lui agricol Ciumbrud, regiunea 
Cluj. Aici, întreaga activitate 
educativă este axată in turul 
unei idei centrale. Se mtțiazi 
astfel un complex de activități 
foarte variate ca formă. Anul 
trecut, pentru educarea patrioti
că a elevilor organizația U.T.C. 
și-a propus tema • „Lupta moți
lor pentru libertate". O temă 
generoasa care putea fi tratată m 
multe feluri. Comitetul U.T.C. 
și-a stabilit un plan complex de 
activități dispuse pe o întindere 
mai mare de timp. Au începui 
cu o expunere documentata des
pre momentele istorice cele mo» 
însemnate ale luptei pentru liber
tate din această parte a țăn. 
La puțină vreme s-a organizat o 
excursie în Alba lulia cicTtîn- 
du-se cetatea, locul unde au fort 
uciși Horea, Cloșca ți Crișcn r 
monumentul care a fost ndirat 
pe acest loc. Firește că, af9n- 
du-se în Alba lulia, au rszdat 
întreaga localitate, vestita m bi
bliotecă. Mai mult. în stagiunea 
trecută teatrul din Cluj a pre
zentat piesa „Procesul ko Ho
rea". Comitetul U.T.C. a organi
zat o deplasare, de data ace^-ta 
la Cluj, pentru vizionarea spec

CINEMA • RADIO • TELEVIZIUNE

ZODIA FECIOAREI — cine
mascop

rulează la Patria (orele 10 ;
12.15 ; 14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21).

COMPARTIMENTUL UCI
GAȘILOR — cinemascop

rulează la Republica (orele
9 ; 11 ; 13; 15; 17; 19,15; 21.30) ; 
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18 ; 21) ; Feroviar (orele
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15) ; Excelsior (orele
10 ; 12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20,15) ;
Modern (orele 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19: 21.15).

ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop 

rulează la Luceafărul (orele 
10 ; 12,15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15) ;
București (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Glo
ria (orele 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,00 ; 21) ; Melodia (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). 
Flamura (orele 9 ; 11,30 ;15,30 ; 
18 ; 20,30)

DRAGOSTEA MEA
rulează la Capitol (orele 9,30; 
12 ; 15 ; 17,30 ; 20) ; Grivița 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45); Tomis (orele 9 ;
11.30 : 14 ; 16,30 ; 19)

PRINTRE VULTURI — cine
mascop

rulează la Victoria (orele 8,45;
11,15 ; 13,45 ; 16,15) ; Bucegi
(orele 9 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 
21).

HIPERBOLOIDUL INGINE
RULUI GARIN

Victoria (orele 18,45 ; 2T).
FIUL SOLDATULUI

Lumina (orele 9,45; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45)

ESCAPADĂ: FUGA; DUȘCĂ; 
DIALOG CU STELELE ; PEC- 

celor 31 de filme pentru micii 
spectatori va fi stabilită de un 
juriu din care fac parte persona
lități artistice de seamă, ca scrii
torul Mihalkov, regizorul iugos
lav Dușan Vukotic, actrita india 
nă Nargis etc.

Desigur nu lipsește obișnuita 
competiție a scurt-metrajelor. 
Dintre judecătorii acestora, ală
turi de alte nume binecunoscu
te ca Roman Carmen, Arthur 
Eiton, Hilmar Hoffman, face par
te și eminentul nostru documenta
rist Ion Bostan.

In sftrșit, terenul pe care se 
vor da cele mai grele bătălii sînt 

tacolului. După întoarcere a fost 
inițiat un concurs „Cine știe, 
cîștigă" avînd ca temă „Lupta 
rr.oțuor pentru libertate". întreg 
complexul de activități a fost 
primit cu deosebit interes de ute- 
ciști. Folosind experiența cîștiga- 
tă, comitetul U.T.C. și-a propus 
și a realizat în etapa următoare 
un alt ciclu de activități pe tema 
„Să ne cunoaștem patria".

★

Duminică, tabăra a pornit tn- 
tr-o nouă excursie avînd ca o- 
biectiv Bucureștiul. De diminea
ță, coloana de mașini s-a îndrep
tat spre capitala țării. Primul 
popas — Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România. Vizitarea muzeului, a- 
devărată lecție de istorie a miș
cării revoluționare a poporului 
nostru, o ilustrare vie a celor a- 
flate cu prilejul întâlnirii pe care 
au avut-o cu două zile în urmă 
cu vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, i-a impresionat pro
fund pe elevi

După vizita la muzeu a mre- 
put vizita unui muzeu râs W 
pi ezenîului, orașul BuwefSi au 
cunoscut noile carriers, sătdvuul 
-23 August". au miwf Me- 
verdele bucmștene. cu artrm.sria 
lor obișnuită, parcurile și grădi
nile.

loc un concurs fulger de muzici 
populari șt ușoară. N-a hpmt su
riul, engent ce once runu, n-su 
Irpnt cântăreții și premsde
fsub forme paobetz^m de prtri- 
turi rustrus : txmcnd ntului . Ol
tenii au adăugat cintezelor ^te
me, gmcuon. liceie populare 
vpute es p primita eu vere- 
he. In abă maqmi, ciuteceie

lor a-a mton mir-o buni dupo- 
zție generali In tabără p 
târâm »-« lirmiaf filmul acestei 
zile bogate in și tnri-
tămtntf

MARIETA VTDRAȘCU

TINA ; GUSTAV PESIMIS
TUL : GUSTAV ȘAHTSTUL

Timpuri Noi (orele 9—21 In 
continuare)

UN SURÎS ÎN PLINA VARA
Union (orele 15,30; 18., 20,30) 

IERBURI AMARE
Doina (orele 11 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20.45) Miorița (orele 16;
18,15 ; 20.30)

MOMENTUL ADEVĂRULUI 
— cinemascop

înfrățirea (orele 16 ; 18,15 ;
20.30)

VIAȚA LA CASTEL
Giulești (orele 15 ; 17,45;
20.30) ; Volga (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18 ; 21)

OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — 
cinemascop

Dacia (orele 7,45—21 în conti
nuare).

PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
cinemascop (ambele serii)

Buzești (orele 15,30) 
FRANCH CANCAN

Crîngași (orele 15. 17,30 ; 20);
Arta (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 18,15 ; 20.45)

ANGELICA ȘI REGELE — ci
nemascop

Unirea (orele 16 ; 18,15 ;) Pro
gresul (orele 15,30 ; 18 ; 20,15) 

DOCTOR PRĂTORIUS — ci
nemascop

Lira (orele 15.30 : 18) 
JANDARMUL LA NEW 
YORK — cinemascop

Drumul Sării (orele 15,30;
17.45 ; 20).

DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop

Ferentari (orele 15,30; 18;
20.30) .

DENUNȚĂTORUL
Flacăra (orele 15,30 : 18 ; 20,30),
Colentina (orele 15,30 ; 17.45)

CĂLĂREȚUL DEASUPRA O- 
RAȘULUI

Vitan (orele 15,30 ; 18)
APE LIMPEZI — cinemascop

Munca (orele 15 ; 17 ; 19 ; 21) 

ale lung-metrajului. Asupra celor 
32 de filme figurînde în concurs, 
vor decide regizorii Grigori Ko 
zînțev, Serghei Iutkevici, actor» 
Lucy na Winnicka, Vesuil Carun. 
Alexei Batalov și Robert Hossein, 
criticul Leonardo Fiuravanti. 
producătorul Kawakita ș.a.

Festivalul s-a. deschis miercuri 
seara cu prezentarea filmelor 
„Zussia", coproducția sovieto-po- 
loneză și „Un om de prisos" 
(Franța).

„Zussia" e primul lung metraj 
al unui tânăr regizor Mihail Bo- 
ghin cunoscut publicului nostru 
prin acel, atît de poetic și tulbu

La 10 iulie, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu 
Stoica, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Guineea, Fa- 
diala Keita, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii

VIZIONAȚI LA GRĂDINILE FESTIVAL «i DOINA 
din CAPITALA

■n film scris de MIHNEA GHEORGHIU 
in regia Ini MANOLE MARCUS

ev : Gilda Marinescu. Cristea Avram, Ioana Bulcă, Ana Silts, 
Mircea Basta. Sorin Postelnicu, Mania Antonova, Petter 

Paulhiffer, Jorj Voicu

MOARTEA VINE PE PLOAIE
Popular (orele 15.30; 18;
20.30 Cotroceti (orele 15.30 ;
18; 20.30

MAIORUL ȘI MOARTEA — 
cinemascop

Aurora «orele I; 11; 13,19 ;
15.45; 1») I

TIMIDUL
Moșilor 'orele 15.30 ; 18) 

RELAXEAZĂ-TE DRAGA!
Cosmos (orele 15.» ; 18 ; 20.»)

GRĂDINI
COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop Stadionul 

Dinamo (orele 20.30) : Stadionul Republicii (orele 20.30) ; Arenele 
Libertății (orele 20,30)

ZODIA FECIOAREI — cinemascop, Doina (orele 20,30), Festi
val orele 20.30)

DRAGOSTEA MEA — Capitol (orele 20,45) ; Tomis (orele 20,30) 
PRINTRE VULTURI — cinemascop, Bucegi (orele 20,30) 
ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop Unirea (orele 20,30) 
CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN — Expoziție (orele 20.30) 
RIO CHONCHOS — cinemascop, Vitan (orele 20).
PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop, Buzești (orele 20,15) 
FRENCH-CANCAN — Arta (orele 20,15)
DENUNȚĂTORUL — Colentina (orele 20,30)
TIMIDUL — Moșilor (orele 20,30)

FANFAN LA TULIPE — Progresul-parc (orele 20,30) 
MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop, Aurora (orele 20,30) 
LA VÎRSTA DRAGOSTEI — Lira (orele 20,30) 
MONTPARNASSE 19 — Rahova (orele 20,30)

MARȚI 11 IULIE
PROGRAMUL I

13.30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
15.50 Ansambluri artistice de 
tineret; 16.15 Recital de operă 

rător de sensibil scurt metraj 
„Doi“. „Zussia“ (ca și Doi) este 
înfiriparea unei povești de iubi
re a cărei împlinire ramine sub 
semnul întrebării pus de război 
Eroii sînt o tânără poloneză (in
terpretată de talentata și frumoa
sa actriță poloneză Pala Raksn) 
și un locotenent sovietic.

Pelicula regizorului francez 
Costa Gavras este o aventură 
violentă, tragică, dură în care 
oamenii nu mai au timp să ju
dece și să analizeze sentimentele 
și fondul uman al anumitor ac
țiuni. Un detașament de machi- 
sarzi eliberează din închisoare un

Guineea. A răspuns președinte
le Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica.

La ceremonia prezentări: 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbiri au participa: Gri- 
gore Geamănu. secretarul Con
siliului de Stat ș: Orr.eiiu 
Mănescu, ministru] afarerikr 
externe.

(Aferpres)

BANDA DE LAȘI
Viitorul (orele 15,30; 18 ;
20.»)

PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop

Floreasca (orele 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21)

MONTPARNASSE 19
Rahova (orele 15,30 ; 18)

SPIONUL — cinemascop
Pacea (orele 15,45 ; 18 ; 20,15)

Arta Florescu ; 18.20 Tineri in
terpret de muzică ușoară ; 18.30 
Odă limbii române ; 19.00 Con
cert de melodii românești ; 20.30 
O melodie pe adresa dumnea
voastră ; 22.15 De la muzica u- 
șoară la jezz ; 22.45 Moment
poetic. Oraș străvechi în nouă 
tinerețe : Iași ; 22.50 Trei noc
turne pentru pian de Erik Satie;

PROGRAMUL II
12.30 Pagini din opereta „Prin

țul student" de Romberg ; 15.00 

grup de tovarăși de-ai lor, dar a- 
lături de aceștia a fost eliberat 
și un necunoscut. Urmărind dile
ma pe care o pune apariția a- 
cestui străin, filmul încearcă o 
schiță a epocii, a luptei eroice a 
rezistenței franceze împotriva 
fascismului.

Mongolia a prezentat în con 
curs „Inundația" (regia Dejidin 
Jigjin) un film istoric revoluțio
nar realizat în cinstea celei de-a 
46-a aniversări a revoluției popu
late mongole.

Din America de Sud a sosit 
la festival reprezentantul, unei ci
nematografii destul de puțin cu
noscută, cea peruviană. Cu fil
mul „în Selvas nu Sînt stele"! 
Armando Robles Godoy, pre
zintă drama unui om care, obse
dat de amintirea unei copilării 
mizere, a căutat o viață întreagă 
să se îmbogățească, făcînd pen
tru aceasta orice, ucigînd, renun- 
țînd la iubire, provocînd în ju
rul lui doar ură și nenorociri. Ră
mas cu desăvîrșire singur, el își 
joacă ultima carte, furînd de la 
un trib din Selvas aut, dar Sel
vas se răzbună înghițindu-l cu 
aur cu tot.

Competiția de-abia a început.

Informații
Duminică seara, s-a întors, 

venind de la Budapesta, dele
gația Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul 
Ion Popescu, secretar al C.C. 
a: U.T.C.. care a participat la 
Congresul al VII-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist 
(K I.S.Z.) din R.P. Ungară.

Delegația Uniunii Tineretu- 
lui Iugoslav, care se află în 
■s-a noastră la invitația C.C. 
a! U.T.C.. a vizitat în aceste 
zile Șantierul Naval Galați, 
cartierul Țiglina. faleza Dună- 
rii. pivnițele de învechire a 
v.nului de la G.A.S. Odobești 
si Mausolelul de la Mărășești. 
Pretu‘indeni membrii delega
te au fost primiți eu multă 
căldură și prietenie.

Opereta „Lăsați-mă să cînt" de 
Gherase Dendrino ; 16.30 Ac
tualitatea muzicală : Retrospec
tiva stagiunii muzicale 1968— 
1967 ; 18.20 Opera românească 
și literatura : „Păcală" de Sa
bin Drăgoi după povestirile lui 
Petre Dulu ; 20.30 Noapte bună 
copii : povestea „Meșterul iscu
sit" ; 21.05 Înregistrări în pre
mieră : pianistul Radu Lupu 
prezintă Sonata de Aaron Co
pland ; 21.30 Antena tineretului 
(reluarea emisiunii din 10 iulie).
22.15 Premiere de operă de-a 
lungul anilor : „Cavaleria rus
ticană" de Mascagni.

MARȚI 11 IULIE

18.00 — în direct... Emisiune 
economică : Modernizarea trans
portului feroviar : Transmisiune 
de la Gara de Nord ; 18,30 — 
Pentru copii : „Fram, ursul po
lar" de Cezar Petrescu : Poves
tește și desenează Iurie Darie ; 
18.55 — Film : „Băiețelul care 
făcea totul pe jumătate" ; 19.05 
— Pentru tineretul școlar : Școli 
și tradiții. Liceul „I. L. Cara- 
giale" din Ploiești ; 19,30 — Te
lejurnalul de seară ; 20.00 —
Aventurile lui Robin Hood ; 
20.30 — Seară de teatru : Tur- 
caret, Comedie de Alain Rene 
Lesage; 22.25 — Filmul: Ima
gini din Ulan Bator; 22,45 — 
Telejurnalul de noapte.

imEREA VIZITEI MWIJMJORILOR DE PARTID

Șl DE SEAT ÎN REGIVNEA BVGl/REȘTI

INTILNIREA CU ACTIVUL
DE PARTID

In încheierea vizitei în re
giunea București, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Chivu 
Stoica. Alexandru Birlădeanu. 
Alexandru Drăghici, Iosif 
Banc, Manea Mănescu s-au în- 
tîlnit sîmbătă la amiază — la 
Snagov — cu activul de 
partid din regiune și au luat 
parte la o masă oferită cu a- 
cest prilej.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Nucula, prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
București al P.C.R.. a subliniat 
prețioasele învățăminte ale 
vizitei conducătorilor de 
partid și de stat în această 
regiune, arătînd că recoman
dării** și indicațiile date vor 
stimula și mai mult efort ur le 
depuse de toți cei ce muncesc 
în vederea traducerii in viață 
a mărețelor sarcini stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Aspirațiile multiseculare ale 
ponorului român și-au găsit o 
strălucită împlinire în anii 
noștri — a spus vorbitorul. 
Alături de vestigiile trecutu
lui măreț, în cuprinsul re
giunii București se înalță as
tăzi tot mai sus edificiul trai
nic al socialismului, ridicat cu 
entuziasm și dragoste de către 
oamenii muncii, sub conduce
rea înțeleaptă a partidului.

în cadrul dezvoltării armo
nioase a tuturor regiunilor 
țării, regiunea București a cu
noscut din plin ritmul trepi
dant al prefacerilor înnoi
toare. In anul 196R valoarea 
producției globale industriale 
a fost de 9 ori mai mare decît 
în 1959 Astăzi se realizează 
în mai puțin de 4 săptămîni 
întreaga producție industrială 
a anului 1948 Pentru perioa
da 1988—1979 regiunii Bucu
rești i s-au alocat fonduri de 
investi—* insumind peste X 
miliarde lei.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că în primele 6 luni 
ale anului 1967, deși valoaiea 
producției globale obținute în 
regiune este cu 316 milioane 
lei mai mare decît în perioada 
corespunzătoare a anului tie- 
cut, rezultatele nu sînt pe mă
sura posibilităților existente. 
Astfel, în timp ce marea ma
joritate a întreprinderilor au 
depășit sarcinile de plan ob- 
ținînd în plus o producție glo
bală de 63 milioane lei, altele 
sînt rămase în urmă în ceea ce 
privește îndeplinirea planului.

La Consfătuirea pe tară a 
lucrătorilor din industria chi
mică — a spus vorbitorul — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a făcut recomandări deosebit 
de prețioase care privesc și 
combinatele chimice din re
giunea noastră.

Am ascultat cu deosebit in
teres observațiile critice pe 
care dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, le-ați făcut 
în cuvintarea rostită la mitin
gul oamenilor muncii din Că
lărași. Vom întreprinde de 
urgență măsuri care să ducă 
la redresarea situației de ia 
Combinatul de celuloză și 
hlrtie. la înlăturarea neajun
surilor existente, astfel în- 
cît acesta să lucreze în 
cel mai scurt timp cu întreaga 
sa capacitate, să fie asigurate 
fondurilor investite de stat o 
eficientă maximă.

Comitetul regional de par
tid continuă cu intensitate ac
țiunea inițiată de conducerea 
partidului pentru perfecționa
rea producției și a muncii în 
unitățile industriale. Studie
rea aprofundată a diferitelor 
laturi ale proceselor de pro
ducție a dus la descoperirea 
unor importante rezerve de

* creștere a producției și pro-
* ductivității muncii, de sporire 

a rentabilității în condițiile 
ridicării continue a calității 
produselor.

Ocupîndu-se pe larg de pro
blemele dezvoltării agricul
turii în regiune, vorbitorul a 
spus : Experiența anilor pre
cedent! demonstrează că, deși 
au fost dobîndite rezultate în 
direcția creșterii producției 
globale agricole în G.A.S., 
care în 1966 a fost cu 32 la 
sută mai mare decît în 1965, 
mai sînt încă rezerve ce nu au 
fost puse în valoare. Consti
tuirea întreprinderilor și fer
melor agricole de stat oferă 
noi posibilități pentru folosi

rea mai largă, cu randament 
sporit a rezervelor existente.

Cele peste 500 de coopera
tive agricole din regiune au 
realizat în 1966 circa 69 la 
sută din producția totală de 
cereale a regiunii. în prezent 
se desfășoară din plin campa
nia de recoltare a păioaseior. 
Vă putem informa că pînă 
acum s-a strîns griul de pe 
circa 36 la sută din sprafața 
cultivată. Cantitățile obținute 
anunță o recoltă bună. Astfel, 
în unele unități producția me
die este estimată la circa 
3 000—3 500 kilograme grîu la 
hectar. Concomitent cu recol
tarea păioaseior sînt efectuate 
lucrările de întreținere la ce
lelalte culturi, la care se pre
văd de asemenea producții 
Importante.

In această atmosferă de ac
tivitate creatoare se dezvol
tă continuu democrația coo
peratistă. mijloc principal de 
atragere a membrilor coope
ratori la rezolvarea probleme
lor specifice fiecărei unități în 
parte. Ne revine in continua
re datoria de a urmări cu 
toată exigența -espectarea a- 
cestei democrații, fiecare orga
nizație de partid, fiecare co
munist fiind chemat să mani
feste combativitate, intransi
gență față de orice abatere, 
față de orice încălcare a sta
tutului cooperativelor agrico
le, să antreneze masele la a- 
părarea și dezvoltarea per
manentă a averii obștești.

Sarcinile atît de complexe 
pe care le au de îndeplinit in 
etapa actuală oamenii muncii 
din toate domeniile de activi
tate fac necesată întărirea ne
întreruptă a rolului conducă
tor al organelor și organiza
țiilor de partid.

Acum, rind vizita dumnea
voastră în regiunea București 
se încheie, dorim, iubiți con
ducători, să vă mulțumim din 
inimă pentru recomandările 
făcute în vederea perfecționă
rii continue a activității noas
tre, pentru atenția acordată 
problemelor ridicate de con
strucția socialistă în orașele și 
satele din Cîmpia Dunării. Vă 
încredințăm că. strins uniți în 
jurul partidului, al Comitetu
lui său Central, însuflețiți de 
perspectivele luminoase ce le 
stau în față, comuniștii, toți 
oamenii muncii din regiunea 
București, vor munci fără 
preget, adueîndu-și contribuția 
la ridicarea scumpei noastre 
patrii pe noi culmi ale progre
sului și civilizației.

In cuvîntul său, tov. Nichifor 
Stere, membru de partid din 
ilegalitate, și-a exprimat recu
noștința pentru înalta prețuire 
acordată de partid miilor de 
activiști care și-au adus contri
buția în anii grei ai luptei pen
tru răsturnarea vechii orindu- 
iri. iar apoi în opera de con
struire a socialismului. Vorbi
torul a subliniat că toate mari
le înfăptuiri ale României so
cialiste, suverane ți indepen
dente, se datorează partidului 
nostru iubit, care de-a lungul 
anilor de luptă și izbînzi și-a 
eîștigat dragostea fierbinte ți 
încrederea întregului popor. 
Strins uniți în jurul Comitetu
lui Central, a spus în încheiere 
vorbitorul, însuflețiți de succe
sele de pînă acum și de pers
pectivele care ne stau în față, 
noi toți, tineri și vîrstnici, vom 
lupta întotdeauna eu același 
devotament pentru fericirea 
celor mulți, pentru înflorirea 
patriei socialiste.

Aduc aici, la această întîl
nire, cuvîntul de cald salut și 
exprim marea bucurie a ță
ranilor cooperatori din toate 
satele regiunii care în tim
pul vizitei dumneavoastră 
v-au înconjurat cu dragoste, 
întîmpinîndu-vă pretutindeni 
cu ospitalitate — a spus în 
cuvîntul său Dumitru Popa, 
președintele cooperativei a- 
gricole de producție din co
muna Dor Mărunt, raionul 
Lehliu. Ne îndreptăm cu recu
noștință gîndurile către par
tidul comuniștilor care ne-a 
făcut să înțelegem care este 
calea belșugului, îndemnîn- 
du-ne să întemeiem și să pu
nem baze trainice cooperative
lor agricole. Priceperii noastre 
moștenite de la părinți i s-au 
adăugat mașinile agricole pe 
care ni le-a pus la îndemînă. 

statul, îngrășămintele chimice, 
știința agrotehntcă, învățătu
ra miilor de specialiști care 
lucrează acum pe ogoare. 
Toate acestea laolaltă ne-au 
înlesnit să facem pămîntul 
mai roditor, să dobîndim re
colte din ce în ce mai mari, 
să ridicăm puterea economică 
a cooperativelor agricole. Ast
fel, pe suprafața recoltată 
pînă acum, am strîns peste 
3 200 kg grîu la hectar. Dar 
mai avem multe rezerve pe 
care trebuie să le folosim din 
plin. In frunte cu comuniștii, 
vă asigurăm, iubiți conducă
tori de partid și de stat, că 
noi, țăranii cooperatori din re
giunea București, vom răs
punde cu cinste îndemnului 
partidului, făcînd să crească 
bunăstarea întregului popor

Pîinea proaspătă de pe 
masă, vinul dulce din pahare 
le însoțim cu urările noastre 
de sănătate pentru dumnea
voastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, pentru toți cei 
prezenți, pentru toți cei ce 
muncesc în fabrici și pe ogoare, 
în strinsă înfrățire, sub stea
gul partidului. Să trăițj ani 
mulți și fericiți !

In numele celor 160 090 de 
uteciști a vorbit Iiie Lepădat, 
prim-secretar al Comitetului 
regional București al U.T.C. In 
inimile tuturor tinerilor din 
orașele și satele regiunii Bucu
rești — a spus el — vibrează 
puternic bucuria prilejuită de 
vizita conducătorilor de par
tid și de stat. Pe aceste fru
moase și rodnice meleaguri 
din . Cîmpia Dunării trăiește 
și se dezvoltă un tineret mi
nunat, educat în spiritul idea
lurilor comuniste, eu dragoste 
de viață, harnic și însetat de 
cultură, hotărit să-și pună în
treaga energie creatoare In 
slujba înfăptuirii mărețelor 
sarcini ale desăvârșirii con
strucției socialiste în scumpa 
noastră patrie.

Organizația noastră regio
nală s-a străduit să sădească 
în rândurile tineretului pasiu
nea pentru învățătură, pentru 
desăvîrșirea profesională, dra
gostea pentru tehnica înain. 
tată. Tinerii participă cu en
tuziasm în număr mare la 
acțiuni obștești de muncă pa
triotică, menite să ducă la 
înfrumusețarea orașelor ți sa
telor. Noi sîntem conștienți că 
mai avem multe de făcut

Așa cum a subliniat tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul vizitei în regiunea noas
tră, o atenție deosebită va 
trebui să acordăm ridicării 
continue a calificării profesio
nale a tinerilor. Trebuie să în
tărim. totodată, disciplina în 
muncă, să dezvoltăm continuu 
educația lor comunistă. In a- 
ceastă direcție organizația re
gională U.T.C. își va îndrepta 
și în viitor eforturile, desfă
șurând o largă muncă educa
tivă.

Minunatele condiții create 
de partid — a spus Tiberiu 
Mureșan, director al I.C.C.F.T.- 
Fundulea — permit intelectu
alilor din regiune să-și pună 
toate cunoștințele, întreaga 
capacitate în slujba înfloririi 
patriei socialiste.

Din rândurile acestei inte
lectualități facem parte și noi, 
cercetătorii de la Institutul de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice din Fundulea. 
Urmînd indicațiile partidului, 
desfășurăm o activitate sus
ținută pentru a adapta la con
dițiile noastre metodele agro
tehnice moderne, prin a căror 
generalizare în producție să 
se realizeze obiectivele sta
bilite în planul de stat pentru 
agricultură

în încheierea cuvîntului său, 
vorbitorul a încredințat con
ducerea partidului și statului 
că miile de ingineri, medici, 
profesori, cercetători din re
giune vor contribui cu toate 
puterile la rezolvarea proble
melor complexe economice ți 
social-culturale stabilite în 
Directivele Congresului al 
IX-lea al partidului

Primit cu puternice ovații, 
a luat cuvîntul secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., tova
rășul NICOLAE CEACȘESCU 
(textul cuvîntării în paginile 
I și III).



CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
LA ÎNTÎLNIREA CU ACTIVUL DE PARTID DIN REGIUNEA BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I) 

măsura posibilităților regiunii, 
ale cooperativelor și întreprin
derilor agricole de stat. Sîntem 
convinși că țărănimea coope
ratistă din regiunea București 
va depune eforturi și mai mari 
pentru îmbunătățirea activită
ții cooperativelor agricole de 
producție, pentru obținerea u- 
nor recolte tot mai mari.

Am vizitat trei întreprinderi 
agricole de stat. La dv. gospo
dăriile agricole de stat ocupă 
un rol important în agricul
tură. In cele trei întreprinderi 
am constatat că s-a început 
aplicarea cu succes a hotăriri- 
lor Plenarei C.C. al partidului 
privind îmbunătățirea activi
tății în agricultura noastră de 
stat. Dar n-am putea spune că 
felul în care au muncit pînă 
acum aceste unități este pe de
plin mulțumitor. Multe din ele 
lucrează cu pierderi, unele ob
țin producții mici, scumpe și 
asistăm de pe acum la situația 
că încep să fie depășite de co
operative agricole. Desigur, nu 
e nimic rău în faptul că co
operativele agricole, organizîn- 
du-și bine munca, aplicînd cu 
pricepere învățămintele știin
ței agricole, smulg pămîntului 
recolte tot mai bogate. Ceea 
ce e rău este faptul că gos
podăriile de stat, unde avem 
condiții superioare celor din 
cooperative din punct de ve
dere al dotării tehnice, al chi
mizării și al cadrelor de spe
cialiști, încep să fie întrecute. 
De aceea considerăm că tre
buie acționat cu toată hotărî- 
rea pentru a asigura îmbună
tățirea rapidă a activității în
treprinderilor agricole de stat, 
aplicarea în cel mai scurt timp 
a măsurilor indicate de Comi
tetul Central privind reorgani
zarea acestora, folosirea cu 
maximum de eficacitate a mij
loacelor de care dispun.

Nu aș putea să nu mă refer 
aici — deși în parte lucrurile 
au început să fie remediate — 
la construcțiile costisitoare 
care se fac în agricultură, mai 

ș ales în sectorul de stat, la în- 
tîrzierile în darea în funcțiune 
a acestora care duc la scum
pirea obiectivelor, lipsind tot- 
dată statul de produsele agri
cole pe perioade îndelungate. 
Am în vedere construcțiile de 
porcine, de bovine, de păsări 
și chiar și alte lucrări care 
ocupă suprafețe mari, au un 
caracter „monumental" și, deși 
ne costă foarte scump, își 
arată rezultatele cu foarte 
mare greutate.

Comitetul Central al parti
dului, guvernul au indicat 
măsuri pentru lichidarea aces
tei stări de lucruri și ele au 
început să se aplice .Cred însă 
că trebuie depuse în continuare 
eforturi pentru reducerea cos
turilor unor asemenea con
strucții, pentru diminuarea su
prafețelor de teren pe care se 
ridică ; în mod deosebit con
sider că este necesar să asi
gurăm executarea în cel mai 
scurt termen a lucrărilor din 
sectorul agricol de stat. Este 
inadmisibil, tovarăși, ca pen
tru construcția unei îngrășă- 
torii de porci, de bovine sau 
a unei crescătorii de păsări 
să pierdem 3—4 ani de zile, 
cînd avem pretenția ca o uzină 
chimică să fie realizată într-un 
an și jumătate. Sigur că aici 
de vină sînt și proiectanții și 
constructorii, dar e vinovat și 
acela căruia beneficiarul, adică 
poporul, i-a încredințat reali
zarea acestei sarcini — Con
siliul Superior al Agriculturii, 
departamentul care conduce 
aceste întreprinderi de stat, 
tovarășii care răspund nemij
locit de această activitate. 
Poporul le-a încredințat mij
loace financiare și materiale 
pentru ca să aibă beneficii de 
pe urma lor. Trebuie vegheat 
ca cei care au primit acest 
mandat din partea beneficia
rului să lucreze cum trebuie. 
Pe cei care nu-și fac datoria, 
să-i înlocuim cu oameni care 
au simțul răspunderii și sînt 
hotărîți să-și îndeplinească în
datorirea față de popor. (A- 
plauze). Este necesar, tovarăși, 
să arăt că o anumită vină au 
și comitetul regional de partid, 
comitetele raionale, activul 
nostru de partid și de stat din 
regiune. Doar dv. sînteți aceia 
care pînă la urmă trebuia să 
vegheați ca lucrurile să mear
gă cum trebuie, chiar dacă 
undeva, la un minister sau 
altul, la un departament sau 
altul, mai există fenomene de 
birocratism. Noi considerăm 
că în agricultură de regulă nu 
trebuie admis ca realizarea 
unei construcții să depășească 
un an de zile. Dacă nu sîntem 
în stare să o executăm în 
acest termen în totalitate, să 
terminăm mai repede o parte 
care să înceapă să producă. 
Nu trebuie să stăm patru ani 
cu mijloacele financiare și 
bănești imobilizate așteptînd 
să înceapă să producă o dată 
o capacitate de 100 000 de 
porci. Nici un bun gospodar 
nu poate admite un asemenea 
stil de muncă. Cînd se apucă 
de o construcție mare, acesta 
realizează întii acea parte care 
poate avea imediat eficiență 
economică și, pe măsură ce 
are beneficii de aici, dezvoltă 
mai departe întreprinderea. De 
ce oare la noi există lipsă de 
răspundere și spirit gospodă
resc din partea tovarășilor 
puși să lucreze în acest sector 
de activitate 7 Considerăm că 

atît tovarășii din agricultură 
cît și organele noastre de par
tid trebuie să acționeze cu ho- 
tărîre pentru a lichida aseme
nea stări de lucruri negative.

In regiunea dv. am vizitat 
un S.M.T. și în drum am văzut 
pe ogoare sute de tractoare 
și mașini agricole executind 
lucrări de bună calitate. în 
S.M.T.-U1 unde am fost am 
văzut lucruri foarte frumoase.
— e un S.M.T. fruntaș pe re
giune. Totuși, tovarăși, S.M.T.- 
urile regiunii dv. — și situația 
aceasta este și în alte regiuni
— lucrează cu pierderi. Chiar 
cele care au așa-zise beneficii, 
folosesc parcul de mașini fără 
a plăti amortizarea. Dacă 
le-am cere acestor S.M.T.-uri 
să trăiască din veniturile lor. 
cumpărînd ele însele tractoa
rele și mașinile, n-ar fi în 
stare să-și desfășoare activi
tatea. Este o situație căreia 
de asemenea, trebuie să-i pu
nem capăt. Mașinile și lucră
torii din S.M.T. trebuie să lu
creze în tot cursul anului, nu 
doar cîteva luni pe an, punînd 
din plin în valoare toate mij
loacele cu care sînt înzestrate. 
Numai astfel se vor crea con
diții pentru a lucra cu bene
ficii, pentru a ieși din situația 
în care se găsesc. Comitetul 
regional de partid, activul de 
partid trebuie să ne ajute pen
tru a găsi soluțiile cele mai 
corespunzătoare pentru a îm
bunătăți activitatea în acest 
important sector al agricul
turii.

O altă problemă în agricul
tura dv. o constituie irigațiile. 
Aveți condițiuni bune de dez
voltare a irigațiilor. Ați obți
nut și rezultate bune atît in 
ce privește irigațiile amena
jate cu mijloacele statului, deși 
ele sînt încă foarte scumpe, 
cît și în realizarea unei supra
fețe mari irigate de către co
operative cu mijloace propni 
și cu credite de la stat. Avem 
toate condițiunile, tovarăși, ca 
în regiunea dv. să realizăm 
planul prevăzut pînă în 1970 
atît în sectorul de stat, cît și 
în cel cooperatist. Pe baza 
analizei posibilităților existen
te și ținînd seama de necesi
tatea unui progres mai rapid 
al agriculturii, Comitetul Cen
tral a stabilit un program mai 
mare de irigații față de cel 
elaborat de Congresul al IX- 
lea, — în loc de 400 000 de ha, 
circa 700 000 sau 800 000 de ha. 
Din acestea, regiunii București 
îi revine o parte destul de în
semnată. Sîntem convinși că 
și în acest domeniu organele 
și organizațiile de partid, toți 
oamenii muncii, se vor strădui 
să-și îmbunătățească activita
tea, să lichideze neajunsurile, 
asigurînd realizarea întregii 
suprafețe irigate planificate, 
precum și folosirea ei integra
lă. Din păcate unele suprafețe 
pe care am executat lucrări de 
irigații nu sînt bine folosite, 
iar aceasta înseamnă imobili
zarea unor mijloace financiare 
și bănești fără rezultat.

Se ridică, de asemenea, la 
dv. unele probleme în legă
tură cu folosirea mai econo
micoasă a suprafeței agricole. 
Depunem eforturi mari și ne 
costă circa 20 000 lei pentru 
a reda un hectar producției 
agricole, dar în același timp 
risipim sute și sute de hectare 
ou construcții agricole, cu 
drumuri, cu fîșii nelucrate 
ș.a.m.d. Deși aveți pămînt 
mult, trebuie să acordați mal 
multă atenție folosirii acestuia, 
astfel ca de pe fiecare metru 
pătrat de pămînt să obținem 
o producție cît mai mare. A- 
tunci se va putea spune că lu
crăm în spirit gospodăresc.

Sînt rezultate bune în apli
carea cuceririlor științei în 
agricultură. Producțiile pe care 
le-ați obținut, felul cum arată 
astăzi ogoarele din regiunea 
dv. demonstrează că specialiș
tii, inginerii își îndeplinesc în 
condițiuni din ce în ce mal 
bune misiunea încredințată, 
ajută cooperativele agricole de 
producție și unitățile agricole 
de stat să aplice știința și să 
smulgă roade tot mai bogate 
ogoarelor. Avem aici un in
stitut de cercetări care obține 
rezultate bune, ca și celelalte 
stațiuni din regiune. Insă 
n-am putea spune că nu s-ar 
putea face mai mult și în acest 
domeniu. Știința agricolă are 
în țara noastră posibilități 
largi de a contribui la spo
rirea mal rapidă a producției 
agricole, la creșterea avuției 
materiale a poporului nostru. 
Sîntem încredințați că oamenii 
de știință vor depune eforturi 
și mai mari pentru a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea pro
gramului elaborat de partid 
în agricultură- Avem convin
gerea că țăranii cooperatori, 
toți lucrătorii din agricultura 
regiunii București vor înțelege 
just critica neajunsurilor din 
domeniul agriculturii de stat 
și al celei cooperatiste, faptul 
că ea e făcuta din dorința de 
a mobiliza toate forțele, de a 
lichida cît mai grabnic lipsu
rile, de a asigura progresul tot 
mai rapid al agriculturii. Sîn
tem încredințați că toți oa
menii muncii din regiune, în 
frunte cu organizațiile de par
tid, se vor strădui să obțină 
rezultate cît mai bune. Le do
rim deplin succes. (Aplauze).

TOVARĂȘI,

Am lăsat industria mai tlr- 
zlu în expunerea mea, nu pen

tru că ea ar fi pe planul al doi
lea, ci pentru că am vrut, în 
mod deosebit, să subliniez ro
lul important pe care îl are 
agricultura in regiunea Bucu
rești, și în întreaga dezvoltare 
economică a țării noastre. 
După cum știți, in industrie 
rezultatele sint bune și nu do
resc să mă ocup de ele. Regiu
nea dv. a obținut și ea oare- 
cari succese in dezvoltarea in
dustriei. In șesenal a început 
construcția citorva întreprin
deri și combinate noi, dintre 
care unele sînt în funcțiune. 
Actualul cincinal a prevăzut 
pentru industrializarea regiu
nii importante fonduri de in
vestiții. Este planificată con
strucția a peste 20 de noi obi
ective industriale. Aveți resur
se mari de țiței, gaz metan. 
De altfel regiunea dv. a deve
nit deja un important centru 
petrolier care dă peste o trei
me din întreaga producție de 
țiței a României.

Am putea spune că, prin 
înfăptuirea prevederilor pla
nului cincinal, marea majori
tate a raioanelor dv. vor de
veni și centre industriale. Ace
asta este o ilustrare a faptu
lui că partidul nostru, in ca
drul politicii de industriali
zare socialistă, se preocupă de 
repartizarea armonioasă a for
țelor de producție pe întregul 
teritoriu al tării. Fără îndo
ială. tovarăși, crearea noilor 
întreprinderi industriale va 
avea un efect deosebit de po
zitiv asupra raioanelor care 
pînă acum au fost exclusiv 
agricole, va contribui la ridi
carea generală a nivelului de 
viață, material și cultural, al 
populației din regiune. în vi
zita noastră am fost in cîteva 
din combinatele not Nu aș 
dori să mai revin asupra celor 
spuse In întîlnirile cu oamenii 
muncii de acolo. Sint și rezul
tate bune, dar sint și neajun
suri. Ce am putea spune des
pre faptul că în timp ce pe 
țară planul producție: globale 
industriale pe primul semes
tru al anului a fost realizat 
in proporție de 10X2 la sută, 
la dv. el se găsește sub 100? 
Este adevărat că nerealizarea 
se localizează îndeosebi la 
două combinate chimice. Este 
adevărat că aveți și întreprin
deri cu rezultate foarte bune, 
așa cum e Șantierul naval 
Oltenița care nu numai că a 
realizat, dar a depășit cu cî
teva procente planul pe pri
mele șase luni și mai sint 
și alte întreprinderi in această 
situație. Dar în total tovarăși, 
bilanțul nu-i pozitiv și de 
aceea este necesar să se ana
lizeze situația și să se stabi
lească măsuri ca întreprinderi
le care au rămîneri în urmă 
să-și poată îndeplini în condi
ții mai bune sarcinile ce le re
vin.

Cu toate că nu ați realizat 
planul, doresc totuși să subli
niez că rezultatele bune ale 
petroliștilor, constructorilor, 
navali și celorlalți muncitori 
din regiune nu pot fi umbrite 
de chimiști și ca atare să adre
sez felicitări muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor care 
lucrează bine. (Aplauze).

îmi exprim convingerea că 
și chimiștii se vor mobiliza, 
vor fi ajutați mai mult de 
comitetul regional de partid, 
de organizațiile de partid 
orășenești și din întreprinderi, 
pentru ca pînă la sfîrșit — 
mă gîndesc la sfîrșitul acestui 
an — să obțină succese, să 
nu mai tragă înapoi întreaga 
regiune. (Aplauze).

Aveți sarcini mari în ce pri
vește realizarea planului de 
investiții. Și aici, alături de 
succese, sînt rămîneri în urmă 
și e necesar ca organizațiile 
de partid, comitetul regional 
să se preocupe mai mult de 
îndeplinirea integrală a pla
nului de investiții. Nu e nevoie 
să mai subliniez ce importanță 
are aceasta nu numai pentru 
regiunea dv., dar pentru eco
nomia întregii noastre țări. 
Trebuie acordată mai multă 
atenție întăririi disciplinei și 
ordinei în producție, creșterii 
productivității muncii, îmbu
nătățirii calității produselor, 
reducerii prețului de cost, or
ganizării superioare a muncii 
și a producției. Toate acestea 
a: un rol însemnat în îndepli
nirea sarcinilor pe care le 
a vem în industrie.

Sînt în regiunea dv. rezul
tate bune în dezvoltarea în- 
vățămîntului, culturii Am pu
tui P« parcurs, să admirăm 
minunata artă populară, în
truchipată atît în muzica și 
dansurile populare conservate 
în fiecare sat și comună, în 
orașe cît și în cusăturile șl 
țesăturile care oglindesc mă
iestria, priceperea femeilor de 
la sate. Toate acestea exprimă 
cu putere dragostea de frumos 
a poporului nostru, faptul că 
el știe să păstreze și să dez
volte minunat bogăția artei 
populare românești. Aceasta, 
s-ar putea spune, constituie 
un îndemn pentru oamenii 
noștri de artă, pentru creatori 
de a întări și mai mult legătura 
cu arta populară românească, 
de a învăța de la ea, dar și 
de a contribui la dezvoltarea 
acestei minunate comori. Pu
tem spune că tata noastră este 
printre puținele țări care se 
pot mîndri cu asemenea rezul
tate în păstrarea artei populare. 
(Aplauze).

Am început vizita în regiu
nea dv. cu Argedava. A vrut 

tovarășul Necula să ne de
monstreze că nu numai cei din 
Hunedoara sint urmașii lui 
Decebal, ci și cei din regiunea 
București, și poate chiar mai 
mult, pentru că aici a fost, se 
pare — mai sînt încă discuții 
in această privință între oa
menii de știință — capitala 
permanentă a Daciei încă pe 
timpul lui Buerebista. De alt
fel in cursul vizitei am putut 
vedea că, alături de activita
tea de construcție socialistă, 
camenii se preocupă și de 
cunoașterea și păstrarea ves
tigiilor trecutului îndepărtat, 
care vorbesc despre civilizația 
care a existat pe aceste me
leaguri, despre lupta dusă de 
strămoșii noștri, despre felul 
în care s-a plămădit poporul 
român, cum a luptat el în de
cursul veacurilor pentru a-și 
apăra ființa, dreptul la viață, 
pentru a se forma ca națiune 
independentă. Am asistat la 
scene emoționante de reîn
viere a trecutului în fața ce
tății de la Turnu-Măgurele a 
lui Mircea cel Bătrîn, la evo
carea luptei de la Călugăreni, 
unde Mihai Viteazul, cu un 
număr mai mic de ostași, a 
reușit să obțină o victorie stră
lucită împotriva armatelor oto
mane care a avut o influență 
deosebită asupra dezvoltării 
ulterioare a Țării Românești, 
cit și asupra realizării pentru 
prima dată a statului centrali
zat român prin unirea Transil
vaniei, Țării Românești și Mol
dovei. Am retrăit pe Cîmpia 
Islazului un moment al revo
luției din 1848, care, de aseme
nea, a avut o importanță deo
sebită în lupta de eliberare na
țională și socială a poporului 
român. Ne-am întîlnit cu ve
terani de la 1907 care ne-au 
evocat faptul că pe aceste me
leaguri au fost puternice 
mișcări sociale țărănești ce 
au culminat cu răscoala din 
1907, împotriva moșierilor, 
pentru o viată mai buijă. 
S-ar putea vorbi mult des
pre aceste momente impor
tante din trecutul glorios al
poporului nostru, ale căror

i se găsesc in regiunea
dv_, ca de altfel pe întregul
cuprins al României. An ținut
ca, vî2ițind regiunea Bucu-
rești. s«i aducem un omagiu
acelora care de-a «ungul
veacuri!or au dat jertfe per.-
tru înfăptuirea asp tratelor na
ționale ale poporului nostru, 
pentru făurirea unității sale, 
pentru progres social, pentru 

tovarăși, că cinstirea înaintași
lor este un semn de civiliza
ție și cultură pentru un popor. 
Este de asemenea un semn că 
partidul comit-,ist, care are 
menirea istorica de a conduce 
astăzi poporul remân pe calea 
făuririi socialismului și comu
nismului. este continuatorul 
celor mai bune tradiții de 
luptă pentru eliberarea națio
nală și socială. Evocînd aceste 
momente, aducând omagiul
nostru acelora care au contri
buit, prin lupta și jertfa lor, 
la formarea și dezvoltarea-na
țiunii române, noi ne îndepli
nim o îndatorire de cinste nu 
numai față de trecut, d și 
față de prezent și față de vi
itor. (Aplauze puternice».

în regiunea dv. sînt mărtu
rii ale existenței mișcării 
muncitorești și socialiste încă 
din secolul trecut, ale exis
tenței unor organizații ale 
partidului comunist care, în 
cursul anilor ilegalității, au 
desfășurat o activitate intensă 
pentru înfăptuirea programu
lui partidului nostru de răstur
nare a domniei claselor ex
ploatatoare și- de trecere la 
făurirea socialismului. Orga
nizațiile de partid, organiza
țiile progresiste din regiunea 
dv. și-au adus, de asemenea, 
contribuția la înfăptuirea ac
tului istoric de la 23 August, 
la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, la lupta pentru 
zdrobirea Germaniei hitleris- 
te. (Aplauze).

Iată deci că în regiunea dv. 
se îmbină minunat trecutul 
îndepărtat, care pornește încă 
de la Buerebista — cu trecu
tul mai apropiat și cu prezen
tul în care oamenii muncii, 
stăpîni pe soarta lor, își fău
resc o viață nouă, fericită, așa 
cum o doresc. (Aplauze).

TOVARĂȘI,

Avem în regiunea București 
o organizație de partid puter
nică, un detașament de seamă 
al partidului, care numără a- 
proape 132 000 de membri ți 
care desfășoară o activitate 
rodnică pentru înfăptuirea po
liticii partidului nostru în 
toate domeniile. Trebuie sâ 
spun că Comitetul nostru Cen
tral apreciază munca desfășu
rată de organizația dv, de par
tid, de activul de partid, de 
comitetul regional, și consi
deră că felul în care membrii 
de partid, activul de partid, 
își îndeplinesc îndatoririle 
constituie o dovadă a nivelu
lui înalt de conștiință pe care 
îl au toți comuniștii din regi
une. (Aplauze puternice).

în toate realizările obținute 
în regiune este încorporată 
munca comuniștilor, a activu
lui de partid ți de stat, care 
au știut și știu să unească e- 
forturile oamenilor muncii 
pentru a asigura traducerea 
în viață a sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea al parti

dului.Noi sîntem convinși că 
organizația regională de par
tid va ști să mobilizeze cu și 
mai mult succes toate forțele 
regiunii pentru a lichida nea
junsurile care mai sînt, a asi
gura realizarea în bune con
diții a sarcinilor ce le revin. 
Vă dorim succes deplin în ac
tivitatea dv. de viitor. (Aplau
ze).

Doresc să menționez, de a- 
semenea, activitatea susținută 
pe care o desfășoară sfaturile 
populare din regiunea Bucu
rești ; am putut vedea cu bu
curie rezultatele acestei acti
vități în felul cum sînt gos
podărite orașele și satele din 
regiune. Desigur și aici mai 
este destul de făcut, ca în 
toate domeniile, și eu sînt con
vins că și tovarășii de la sfat, 
sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid, vor 
vor munci cu și mai mult e- 
lan pentru întărirea activită
ții edilitare și gospodărești.

Nu pot, tovarăși, să nu su
bliniez impresia deosebită cu 
care am rămas despre entu
ziasmul tineretului, al copiilor. 
Se adeverește cu putere că pa
tria noastră are un tineret mi
nunat, hotărît să urmeze nea
bătut îndemnul partidului de 
a-și însuși cunoștințele cele 
mai înalte, de a învăța, de a 
se pregăti pentru a fi bun 
constructor al societății socia
liste și comuniste. Aceasta i- 
lustrează în același timp rod
nicia muncii organizației de 
tineret și a muncii partidului 
cu tineretul. Felul în care ti
neretul și-a manifestat elanul 
său în cursul acestor zile, ca 
și cu prilejul vizitelor în alte 
regiuni este o dovadă a fap
tului că tineretul nostru crește 
în mod sănătos și că — ală
turi de partid și organizația de 
tineret — corpul didactic, pro
fesorii și învățătorii își înde
plinesc cu prisosință datoria 
de a forma tînăra generație a 
constructorilor de mîine ai so
cialismului și comunismului. 
Doresc să felicit corpul didac
tic, organizația de tineret, 
întreaga generație tînărâ din 
regiunea dv. (Aplauze). Am 
lăsat la sfîrșit femeile nu pen
tru că despre munca lor ar fi 
mai puțin de spus, ci dimpo
trivă. In primul rînd femeile 
reprezintă peste 50 la sută din 
populația țării; am văzut și în 
fabrici, și mai cu seamă pe 
ogoare, numeroase femei Ia 
muncâ. Și apoi nu pot să m 
remarc felul în care femeile 
r.e-au întîmpinat peste toi, 
manifestările lor calde la a- 
dresa conducerii partidului, a 
politicii sale. Aceasta este de 
înțeles, pentru că numai în 
socialism femeia a devenit cu 
adevărat liberă, egală în drep
turi cu bărbatul, își poate ma
nifesta pe deplin în viața so
cială calitățile ți aptitudinile. 
(Aplauze). Și de asemenea, tre
buie să remarc grija, atenția 
pe care o acordă femeile co
piilor, îngrijirii, creșterii lor. 
Iată de ce aș dori ca la șe- 
dmța cu activul de partid să 
aduc in mod deosebit mulțu- 
’ ~ t-mie.rir din regiunea 
București pentru felul in care 
își desfășoară activitatea. Le 
felicit din toată inima șl le 
doresc succes în viața și mun
ca lor. (Aplauze).

TOVARĂȘI,

Succesele noastre pe tărîm 
economic, social, cultural, în
florirea societății socialiste în 
România au, desigur, o im
portanță vitală pentru viața 
poporului român, pentru viito
rul său. In același timp ele co
res'und Intereselor generale 
ale socialismului, contribuie 
Ia sporirea forței sistemului 
socialist mondial, la creșterea 
prestigiului său în lume, la în- 
tă-.rea forțelor antiimperia- 
liste de pretutindeni.

Credincios îndatoririlor ce-i 
revin în lupta pentru înfăp
tuirea aspirațiilor progresiste 
ale omenirii, partidul comu
nist ți guvernul României des- 
fâșcară o intensă activitate in
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ternațională, își aduc contri
buția activă la lupta pentru 
pace și progres social în în
treaga lume. Dezvoltăm legă
turile de prietenie și colabo
rare cu toate țările socialiste, 
fiind convinși că aceasta co
respunde intereselor întăririi 
continue a sistemului socia
list mondial, sporirii influen
ței sale în lume. Ne preocupăm 
de dezvoltarea colaborării cu 
toate țările, fără deosebire de 
orinduirea socială, considerînd 
că extinderea relațiilor econo
mice, diplomatice, științifice și 
culturale cu toate țările, pe 
baza egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile in
terne, a independenței și su
veranității naționale, contri
buie la cauza generală a păcii, 
la întărirea securității și cre
ează tuturor popoarelor largi 
posibilități de a folosi resur
sele materiale și umane în 
scopul progresului economic și 
social.

Partidul nostru se preocupă 
de întărirea continuă a unității 
tuturor forțelor antiimperialis- 
te, considerînd că numai pe 
această cale este posibil să se 
asigure pacea în întreaga lu
me. Căci nu putem să nu ți
nem seama de faptul că exis
tența imperialismului creează 
permanent pericolul amestecu
lui în treburile interne ale al
tor popoare, menține primej
dia agresiunii, a izbucnirii 
unor noi războaie, inclusiv a 
unui nou război mondial. De 
aceea considerăm că principa
la îndatorire a forțelor anti- 
imperialiste este întărirea vi
gilenței față de manevrele 
cercurilor imperialiste, întări
rea unității lor de acțiune, 
desfășurarea unei lupte ferme, 
energice, pentru a împiedica 
orice uneltire a cercurilor a- 
gresive imperialiste. Țara 
noastră sprijină popoarele care 
se ridică împotriva asupririi 
coloniale, pentru scuturarea 
jugului străin, pentru inde
pendență națională. Conside
răm că în condițiile de astăzi, 
egalitatea în drepturi, partici
parea tuturor statelor, mari 
sau mici, la rezolvarea pro
blemelor internaționale, este o 
condiție esențială pentru a asi
gura pacea în întreaga lume. 
Ținînd seama de realitățile 
vieții internaționale, noi jfcor- 
dăm atenția cuvenită înWiirii 
continue a capacității de apă
rare a României, conștienți că 
trebuie să â’vem o armată pu
ternică, bine echipată, gata 
oricînd să-și facă datoria față 
de patrie, față de popor. (A- 
plauze). Armata noastră, po
porul nostru, trebuie să fie 
pregătite să participe, dacă va 
fi nevoie, cu întreaga lor forță 
militară și economică la în- 
frîngerea agresorului imperia
list, împreună cu țările socia
liste. De aceea milităm activ 
pentru întărirea unității tutu
ror țărilor socialiste. Trebuie 
să înțelegem că sistemul mon
dial socialist nu se poate divi
za, că el este unitar și trebuie 
să acționeze unitar. Mai pre
sus de orice, este datoria fie
cărei țări socialiste, a fiecărui 
partid comunist aflat la pu
tere de a face totul pentru 
asigurarea unității tuturor ță
rilor socialiste. (Aplauze).

Cunoașteți evenimentele din 
Orientul Apropiat; ele au re
prezentat și mai reprezintă, de 
fapt, un pericol pentru pace 
nu numai în această parte a 
lumii, dar și pe plan mondial. 
Războiul s-a soldat cu mari 
pagube materiale și sacrificii 
de vieți omenești, a înveninat 
și mai mult relațiile dintre po
poarele din această parte a 
lumii. Partidul nostru a ară
tat de la început că întotdeau
na reacțiunea imperialistă, 
pentru a-și asigura dominația 
asupra altor popoare, a căutat 
să le dezbine, să le învrăj
bească, să ascută ura dintre 
ele, și că din lupta între ță
rile arabe și Izrael nu vor 
avea de cîștigat decît cercurile 
imperialiste, reacțiunea. Din 
păcate faptele au dat dreptate 
aprecierii partidului și guver

nului nostru. Este dar, tova
răși, că din războiul între ță
rile arabe și Izraei, indiferent 
cine obține victoria* militară, 
nu are de cîștigat pînă la ur
mă nici unul din popoarele 
respective, ci numai imperia
liștii. Departe de a rezolva 
problemele divergente acest 
război a ridicat obstacole* și 
mai mari în calea soluționării 
neînțelegerilor dintre statele 
din această zonă a lumii. Des
fășurarea evenimentelor din 
Orientul Apropiat constituie o 
ilustrare grăitoare a ceea ce 
poate însemna înlocuirea în 
relațiile dintre țări a limbaju
lui rațiunii cu limbajul arme
lor. România, ca și întreaga 
lume iubitoare de pace, este 
profund preocupată de găsirea 
modalităților pentru lichidarea 
consecințelor războiului din 
Orientul Apropiat, pentru în
lăturarea pericolului reluării 
conflictului armat dintre sta
tele arabe și Izrael. Este re
gretabil că O.N.U. nu a reușit 
să găsească o cale care să asi
gure soluționarea problemelor 
Orientului Apropiat. Fără în
doială, dacă Adunarea Gene
rală a O.N.U. nu va reuși să 
găsească soluții care să creeze 
condiții pentru rezolvarea pro
blemelor pe calea tratativelor 
cu participarea părților inte
resate, se va crea o situație 
grea în viața internațională și 
nu se poate spune că presti
giul și autoritatea O.N.U. vor 
avea de cîștigat din aceasta, 
dimpotrivă vor avea numai de 
suferit. De aceea noi conside
răm că este necesar să se de
pună eforturi de către toate 
statele membre ale O.N.U. 
pentru a se ajunge la so
luții care sâ asigure con
diții de rezolvare a pro
blemelor din Orientul A- 
propiat. Viața arată că pentru 
reglementarea problemelor din 
Orientul Mijlociu, în momen
tul de față este absolut nece
sară retragerea trupelor izrae- 
liene din teritoriile ocupate, 
renunțarea de către Izrael la 
intenția de a obține avantaje 
teritoriale de pe urma acțiu
nilor militare. Numai pe calea 
discuțiilor, a tratativelor pen
tru rezolvarea tuturor proble
melor, inclusiv a refugiaților 
arabi, se poate ajunge la o 
soluție echitabilă care să co
respundă atît intereselor po
poarelor arabe cît și ale Izrae- 
lului, să asigure respectarea 
dreptului inalienabil al fiecă
rui popor la existență inde
pendentă, la înfăptuirea aspi
rațiilor sale de progres social 
și național.

După cum se știe, unul din 
cele mai grave izvoare de ne
liniște și amenințare la adresa 
păcii mondiale îl constituie in
tensificarea agresiunii impe
rialismului împotriva Vietna
mului. Dislocînd la distanță 
de mii de kilometri o armată 
de circa o jumătate de milion 
de oameni, utilată cu arma
mentul cel mai modern, Sta
tele Unite duc un război de 
exterminare împotriva po
pulației din Vietnamul de sud 
și bombardează în mod bar
bar Republica Democrată 
Vietnam, — țară socialistă, li
beră și independentă.

Alături de poporul vietna
mez se află întreaga omenire 
progresistă. România își mani
festă solidaritatea frățească cu 
poporul vietnamez, acordîn- 
du-i întregul său sprijin ma
terial, politic și moral, pînă 
la victoria definitivă împotri
va agresorilor. (Aplauze pu
ternice). După părerea parti
dului și guvernului nostru, e- 
xistă condiții și posibilități 
pentru intensificarea activită
ții forțelor antiimperiaâiste și 
popoarelor din întreaga lume 
în sprijinul poporului vietna
mez, împotriva agresorilor im
perialiști, pentru desfășurarea 
mai energică și mai fermă a 
acțiunilor menite să determine 
S.U.A. să înceteze necondițio
nat bombardamentele, să re
nunțe la agresiune, să lase po
porul vietnamez să-și rezolve 
problemele vieții sale interne 
fără amestec din afară.

Evenimentele recente * din 
Congo sînt o nouă expresie a 
activității agresive a cercuri
lor imperialiste, a încercării 
lor de a înăbuși voința popoa
relor recent eliberate de a șe 
dezvolta de sine stătător din 
punct de vedere economic și 
social, a sprijinului pe care 
imperialismul îl acordă forțe
lor celor mai reacționare de 
pretutindeni. Iată de ce este 
necesar ca popoarele să-și în
tărească continuu vigilența, 
să asigure unirea tuturor for
țelor naționale patriotice din 
interiorul fiecărei țări, să în
tărească solidaritatea interna
țională a frontului antiimpe
rialist.

Un rol esențial în lupta for
țelor antiimperialiste pentru 
înfrângerea planurilor agresive 
ale reacțiunii mondiale îl are 
mișcarea comunistă șl munci
torească internațională. Unita
tea și coeziunea ei are o im
portanță hotăritoare pentru 
sporirea capacității de luptă 
a frontului mondial antiimpe
rialist. De aceea, Partidul Co
munist Român consideră de 
datoria sa să depună și în vii
tor eforturi neslăbite, să facă 
totul pentru triumful cauzei 
unității mișcării comuniste și 
muncitoreaști, pentru întărirea 
solidarității internaționale a 
tuturor forțelor antiimperia
liste. (Aplauze).

TOVARĂȘI,

încheind bilanțul întîlnirl- 
lor cu oamenii muncii, cu co
muniștii, cu activul de partid 
și de stat din regiunea dv. pu
tem aprecia că ele au fost de
osebit de fructuoase. Am pu
tut, împreună, să examinăm 
o serie de probleme legate de 
perfecționarea continuă a ac
tivității în vederea înfăptuirii 
în condiții tot mai bune a o- 
biectivelor trasate de Congre
sul al IX-lea al partidului 
nostru. Este, de altfel o prac
tică a partidului nostru de a 
se consulta în cele mai im
portante probleme ale politicii 
sale interne și externe cu ma
sele largi, cu poporul, aceasta 
devenind o trăsătură esențială 
a democrației noastre socia
liste care se dezvoltă conti
nuu. (Aplauze).

Doresc să subliniez faptul că 
întîlnirile cu oamenii muncii 
din regiunea București, ca și 
cu cei din celelalte regiuni, 
întăresc și mai mult unitatea 
de nezdruncinat dintre partid 
și întregul nostru popor. Ele 
ne demonstrează cît de hotărît 
este poporul nostru să nu pre
cupețească nici un efort pen
tru înfăptuirea sarcinilor mă
rețe de desăvîrșire a construc
ției socialismului în România. 
Ele ne dau nouă și mai multă 
încredere în justețea politicii 
noastre tocmai prin faptul că 
întregul popor își manifestă 
atașamentul și hotărîrea de a 
înfăptui această politică, ne 
îndeamnă pe noi, cei cărora 
partidul și poporul ne-au în
credințat sarcini de răspunde
re pentru viitorul poporului 
nostru, să muncim cu și mai 
multă hotărîre, să servim cu 
și mai multă credință poporul 
român, națiunea noastră so
cialistă. (Aplauze îndelungate).

Pentru fiecare activist de 
partid și de stat, indiferent în 
ce sector de activitate lucrea
ză, nu există o îndatorire mai 
înaltă decît aceea de a servi 
poporul, patria, de a munci în 
așa fel Incit să merite pre
țuirea și stima oamenilor 
muncii. (Aplauze).

Dați-mi voie să vă urez încă 
o dată din toată inima, dv. 
și prin dv. tuturor comuniști
lor și locuitorilor regiunii, noi 
și noi succese în munca pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce 
vă revin din programul adop
tat de Congresul al IX-lea, 
pentru înflorirea regiunii dv. 
și dezvoltarea întregii noastre 
patrii. Vă doresc multă sănă
tate, putere de muncă, fericire 
personală. In sănătatea dv. a 
tuturor! (Aplauze puternice, 
prelungite, urale).



FOTBALUL
..•Ț pe masa de disecție

Este adevărat, unele lipsuri 
subliniate în ultima vreme, în 
presă îndeosebi, aparțin foru
lui nostru, respectiv Federației 
de fotbal care ar fi putut re
zolva mai bine unele probleme 
ce cădeau în competența sa, 
dacă nu își concentra activi
tatea mai cu seamă spre lotu
rile reprezentative. Sigur, re
fugiul spre o limitare a activi
tății, nerezolvarea unor proble
me vitale ale fotbalului, cău- 
tînd în schimb să forțeze arti
ficial unele succese de paravan 
pentru a obține aprecieri și a 
avea justificări în fața organe
lor superioare, prin rezultatele 
echipelor naționale, este un 
mod de a fugi de răspundere, 
de a deruta opinia publică. A- 
cest fel de a munci a fost îm
brățișat de toate organismele 
federației pentru că era spri
jinit și chiar impus de însuși 
forul suprem, Consiliul Ge
neral al U.C.F.S. Același 
stil de muncă birocratic, 
funcționăresc, închistat în 
șabloane perimate, a fost în
cetățenit și la organele U.C.F.S. 
din regiuni, raioane și orașe.

în momentul cînd unii tova
răși din cadrul Federației au 
îndrăznit să arate, mai sincer 
și hotărît, unele neajunsuri 
persistente în fotbalul nostru, 
li s-a replicat că nu privesc de 
pe poziții sănătoase, principia
le acest domeniu de ac
tivitate. Cu alte cuvinte, 
critica era sugrumată chiar de 
aceia care ar fi trebuit s-o în
curajeze. Ripostele mergeau și 
mai departe ca și argumentele : 
se spunea că influențăm jucă
torii care într-o săptămînă fac 
efortul să vină 10 ore la an
trenamente. Rareori, federația 
a pomenit în materialele ei — 
despre masa tineretului pasio
nat de fotbal, sau de antrenorii 
cu un nivel profesional foarte 
scăzut, de secțiile care nu se 
ocupă de copii — și atunci cînd 
o făcea nu se sufla o vorbă 
despre vinovați. Problema fot
balului era privită de la birou 
și constatările erau de genul 
acesta : nu se marcă multe go
luri, tehnica individuală a ju
cătorilor este scăzută și alte 
asemenea lucruri care se discu
tau la modul cel mai general 
și, în concluzie, se întocmea 
un nou plan de măsuri care 
iar se discuta și paradiscuta 
dar care nu rezolva niciodată

rezultate imediate pentru echi
pa națională sau echipele unor 
cluburi preferate și protejate.

Acestor carențe, evident 
inacceptabile în munca unei 
federații, se mai adăugau și al
tele, care au contribuit direct 
sau indirect la impasul fotba
lului nostru : lipsa unei baze 
materiale suficiente, interzice
rea fotbalului în școli etc. 
Așa s-a făcut că mai tîrziu au

Nu putem trece cu vederea 
crearea unor condiții materia
le : construirea de noi stadioa
ne și baze sportive. în Bucu
rești, ca și în celelalte centre 
de regiuni, în orașele mari cu 
mulți tineri, sînt puține baze și 
terenuri de fotbal, iar întreți
nerea majorității lor lasă mult 
de dorit. Nu mai vorbim că 
pentru marea masă a copiilor

1. Organizarea unor cluburi 
de fotbal de mare performan
ță după modelul celor din ță
rile cu fotbal avansat, care să 
aibă echipe de categoria A, re
zerve, tineret, juniori și copii.

2. înființarea unor cluburi 
de fotbal în absolut toate loca
litățile unde sînt tineri pasio
nați și condițiile materiale asi
gurate pentru desfășurarea 
unei activități de nivel mediu 
(categoria B, echipe de tineret, 
juniori și copii).

3. A treia formă de cluburi 
de fotbal să fie organizate 
pentru toate celelalte categorii 
de jucători (echipe de seniori, 
juniori și copii).

Toate aceste cluburi să se în
scrie cu echipele în competi
țiile oficiale cracă vor putea 
întruni condițiile cerute unei 
asemenea participări. Organi-

La campionatele mondiale de scrimă de la

un strălucit succes:

Montreal (Canada) sportivii români au dobîndit

Echipa de floretă a României

DE LA REALITATE,
NU DE LA DORINȚE !

ajuns în echipe jucători care 
nu întrunesc calitățile unui 
fotbalist de valoare. Aceștia, 
in majoritatea lor, cu prea pu
ține excepții, au compus ani 
(ie zile la rind echipele noastre 
divizionare. Avind la bază ase
menea concepții și mentalități, 
era și normal ca și formele or
ganizatorice să He greșite și 
depășite' pentru cerințele și 
exigențele fotbalului contem
poran : ani de zile am fost tri
butarii unor forme copiate și 
însușite fără să ținem cont de 
specificul fotbalului românesc 
și de tradițiile sale net supe
rioare în comparație cu ale al
tor țări.

Am făcut acest preambul 
pentru a arăta numai untie 
aspecte din care să se poată 
trage concluzia necesară că a 
trecut destul timp in care fot
balul a făcut pași timizi, de
parte de cei pe care ar fi tre
buit să-: facă pentru afirmarea 
lui în ierarhia europeană și 
mondială. Și că fără luarea și 
aplicarea în practică a unor 
măsuri radicale, hotărâte, nu 
vom putea ridica fotbalul ța 
nivelul condițiilor existente, 
talentului înăscut al tineretului 
nostru, la pretențiile publicu
lui. Ca să putem ține parii eu 
valoarea fotbalului contempo
ran este nevoie de o restruc
turare generală a conținutu
lui și a formelor orgar. ato-

Florea Tânătetcu
Se—rt» țe-x-a d de FotM

r.alâ a echipelor, cît și asupra 
pregătirii și participării echi
pelor reprezentative în con
fruntările internaționale.

6. Școlile de toate gradele, 
licee școli tehnice, profesiona
le și elementare — să partr- 
ripe obligatoriu cu una sau 
mai multe echipe in competi- 
*::!e organizate pe plan local 
a*it pentru juniori cît și pen
tru copii. Aceștia vor repre- 
rer.ta școala respectivă, iar în 
turneele finale pe țară vor pu- 
ea folosi și elevii legitimați 
.a cluburile din localitate.

Activitatea competițională 
pe întreaga țară propun să se 
organizeze astfel pentru urmă
torii 4 ani :

— Categoria A cu 14 echipe 
(să retrogradeze prin baraj, ul- 
timeie două clasate).

— Categoria B cu 2 serii a 
18 echipe.

— Categoria C (pe regiuni), 
serii a 18—20 echipe.

— Categorii raionale și oră
șenești, echipe cu jucători pînă 
la 20 de ani.

—- Campionate de juniori și 
copii pe localități indiferent 
de categorii. O serie sau mai 
multe cu 16—18 echipe.

Acolo unde nu întrunesc nu
mărul respectiv se vor desfă
șura mai multe tururi și retu
ruri (fază pe regiune și țară).

— Activitatea de masă, cu 
echipe neafiliate, pe întreprin
deri, instituții — cu fază pe 
raion, oraș sau regiune dacă 
sînt condiții.

— Campionate universitare 
pe institute și facultăți — cu 
fază pe oraș și țară.

— Cluburile studențești și 
militare vor deveni cluburi te
ritoriale cu regim obligatoriu 
uniform ca și celelalte cluburi 
de fotbal existente.

— Rezolvarea pe plan regio
nal a pregătirii cadrelor de in
structori și antrenori — care 
nu vor putea pregăti echipe 
superioare fără un curs orga
nizat de F.R.F. de 1 an.

— Problema financiară a 
cluburilor și F.R.F. se va re
zolva autonom, independent, 
prin propriile forțe.

rum• ••
(Urmare din pag. iș

— Deși sinteți în vacanța 
desigur ați avut contact cu.- 
sportul românesc. Din cite 
ați putut vedea ți afla, ce im
presie v-a lăsat mișcarea de 
cultură fizică și sport din țara 
noastră?

— Multe n-aș putea să mă 
laud că știu. Am mai fost în 
România, de două ori, am cu
noscut reprezentanți ai spor
tului din țara dv. la diferite 
cursuri, conferințe, congrese, 
am văzut sportivii dv. în di
ferite întreceri și manifes
tări. Ceea ce pot spune des
pre sportul românesc este că, 
și în acest domeniu, Româ
nia a cunoscut o dezvoltare 
considerabilă pentru că, sint 
convins, s-a înțeles că spor
tul este deosebit de important 
pentru dezvoltarea multilate
rală a tineretului deoarece na 
numai că-1 recreează, ci îi dez
voltă și-i formează disciplina 
și caracterul.

— Peste două zile se împli
nește un an de la prima lovi
tură de minge în marea com
petiție — C.M. de fotbaL 
Ne-ar interesa să aflăm păre
rea dv., ca o retrospectivi, a- 
supra direcției, drumului spre 
care s-a îndreptat fotbalul 
după experiența C.M., care 
așa cum se știe, a provocat 
vii comentarii și discuții. Ne 
gîndim la frămîntările, la cău
tările de ordin tehnic și tac
tic.

— După C.M. s-a alcătuit 
un amplu raport în care ex- 
perții au studiat felul de joc, 
tactica fiecărei echipe partici
pante. Echipele, făcînd parte 
din țări și continente diferite 
și stilurile de joc au fost di
ferite. S-a văzut că Anglia, 
R. F. a Germaniei, U.R.S.S. 
joacă cu mai multă forță, în 
timp ce țările latine și sud- 
americane joacă un fotbal mai 
delicat, bazat pe pase scurte, 
un fotbal mai artistic și chiar 
dacă aceste țări au văzut că 
Anglia a cîștigat C.M. este în
doielnic că vor adopta stilul 
de joc în forță și la fotbalul 
din țara lor, pentru că este 
o deosebire de temperament.

— Știm că F.I.F.A. desfă
șoară o activitate rodnică pen
tru răspîndirea, propaganda 
fotbalului, pentru găsirea unor 
formule de organizare a aces
tei activități din ce în ce mai 
perfecționate. La ora actuala 
ce lucruri noi, de mai mare 
amploare, preconizează forul 
internațional?

— Sînt, în total, 133 de 
organizații sportive — fede
rații de fotbal — membre ale 
F.I.F.A. care sînt repartizate 
în cinci confederații conti
nentale. Vrem să avem un se
cretar pentru Africa și Asia 
care să se ocupe exclusiv de 
problemele fotbalului în cele

» »
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Duminică noaptea, 
agențiile de presă din 
capitala Canadei, 
transmiteau întregii 
lumi cea mai senza
țională știre de la 
Campionatul mondial 
de scrimă: Echipa 
României a cîștigat 
medalia de aur, în- 
trecînd în finală echi
pa multicampioană 
mondială a Uniunii 
Sovietice.

Așadar, departe de 
patrie, cinci tineri 
scrimeri români tri
miși să reprezinte 
țara la această su
premă confruntare 
sportivă a armelor 
alhe, întrecînd aștep
tările, întrecîndu-se 
pe ei înșiși au făcut 
ca acordurile imnului 
țării să răsune pe 
meleagurile Canadei, 
iar drapelul cu trico
lorul românesc să 
fluture pe un catarg 
a cărei înălțime este 
măsurată în mii de 
ore de muncă în 
cheltuirea unor efor
turi și energii inepui
zabile, în atîtea re
nunțări pe care le im- 

! pune viața

Si

sportivă.

După o comportare 
bună în seriile elimi
natorii, echipa Româ
niei formată din ma
eștrii sportului Tănase 
Mureșan, Ionel Drîm- 
hă, Iuliu Falb, Mihai 
Tiu și Șt. Ardeleanu, 
s-a calificat în semi
finală unde a întîl- 
nit echipa Poloniei 
pe care a învins-o 
în urma unei lupte 
epuizante, care a a- 
tras în jurul ei majo
ritatea spectatorilor 
prezenți în sală, căci 
pe cealaltă planșă 
echipa Uniunii Sovie
tice avea de îndepli
nit o simplă forma
litate în fața echipei 
Japoniei pentru a se 
califica în finală.

Dar vine finala 
care pune în față cele 
două echipe reduta
bile : România și 
Uniunea Sovietică, și 
astfel pe planșa cen
trală, Ia o oră tîrzie, 
începe proba de flo
retă. In primul asalt 
Drîmbă întîlnește pe 
Sarov pe care-1 între
ce cu 5—2. în conti
nuare, Mureșan, Falb 
și Tiu obțin victorii 
concludente și majo-

rează scorul la 4—0 
pentru echipa noas
tră. Drîmbă obține o 
nouă victorie la Sveș- 
nicov cu 5—1, și con
ducem cu 5—0. Dar 
cîteva momente de 
relaxare, dau ocazie 
sovieticilor să se â- 
propie la 5—4. Ce se 
va întîmpla oare ? 
Pierdem această mare 
ocazie de a aduce 
sportului românesc o 
victorie de mare 
prestigiu ? E rîndul 
lui Drîmbă (cel mai 
bun om de echipă) 
care Ia acest scor, în
cepecepe lupta întîlnin- 
du-1 pe proaspătul 
campion mondial Pu- 
tiatin pe care-1 între
ce cu 5—1. Din acest 
moment inițiativa a- 
parține echipei noas
tre, care termină ast
fel neînvinsă turneul. 
Scor final 9—6 și e- 
chipa României cîș- 
tigă medalia de aur. 
Rezultatul reprezintă 
încununarea unei în
delungate munci atit 
a sportivilor cît și 
antrenorilor Vasile 
Chelaru și prof. Sorin 
Poenaru. îi felicităm 
din inimă.

OCTAVIAN 
VTNȚILĂ 

maestru al sportului

• La Istanbul s-au în
cheiat întrecerile celei 
de-a 23-a ediții a campio
natelor europene de lupte 
libere.

Sportivii români au â- 
vut o comportare merito
rie reușind să cucerească 
o medalie de argint prin 
Francisc Boia, la catego-

ria 87 kg, și două meda
lii de bronz prin Nicol ae 
Cristea la categoria 57 kg 
și Petre Coman, la cate
goria 63 kg.

Echipa României a o- 
cupat locul patru In cla
samentul general pe na
țiuni din 13 țări clasifi
cate.

Victorii românești la ciclism
Duminică, în ultima zi 

a competiției internațio
nale de cidism, „Cupa o- 
rașului București", repre
zentanta țării noastre au 
obținut două aplaudate 
victorii pe pista de beton 
a velodromului Dinamo. In 
formă excelentă, Vasile 
Burlacu a terminat învin-

★

gător și în proba cu adi- 
țiune de puncte. Cursa ita
liană a fost dominată de 
echipa României, crono
metrată în 2’16” 4/10 (re
cord republican egalat). 
Au urmat echipele U.R.S.S. 
2’16” 5 10, Cehoslovaciei
— 2’17” 2 10 și Bulgariei
— 2’18” 3/10.

★

• Pe stadionul Olimpia 
din Giurgiu s-a desfășurat 
meciul internațional a- 
mical de fotbal dintre e- 
chipele Dunărea Giurgiu 
și Levski Tîrnovo (Bul
garia). Medul s-a înche
iat cu un rezultat de ega
litate . 2-2 (2—0).

• In semifinalele „Cu
pei campionilor America 
de Sud* la fotbal. Natio
nal Montevideo a învins 
cu scorul de 2—0 (1—0) 
pe campioana Braziliei, 
formația Cruzeiro.

• Ediția din acest an a

Portugaliei" 
fost cîștigată 
Setubal, care

la 
de 
în

„Cupei 
fotbal a 
echipa 
finală a învins, după pre
lungiri, cu scorul de 3—2 
formația Academica Co
imbra.

• La Bacău s-a dispu
tat întilnirea internaționa
lă de volei dintre selec
ționata masculină a Fran
ței și echipa Viitorul Ba
cău. La capătul unui 
meci echilibrat, voleiba
liștii români au terminat 
învingători cu scorul de 
3—2 (12—15, 15-6,
2—15, 15-10, 15-5).

cercurile olimpice//

capabile, dacă cred că fotba
lul în acest fel, va progresa 
și dacă au loc în calendarul 
competițional, e foarte bine 
să se organizeze o asemenea 
întrecere. Cred că U.E.F.A. 
nu va avea nimic împotrivă.

— Impresionați de tinerețea 
și energia cu care slujiți a- 
cest domeniu de activitate, ne 
place să credem că aceasta se 
datorește acelui ferment sti
mulator pe care nu greșim 
dacă-l numim VITAMINA — 
FOTBAL.

— Fără îndoială că se da
torește vieții raționale, prin 
excelență... sportive pe care 
am dus-o. După terminarea 
milităriei, am fost profesor. în 
timpul acesta, cînd predam 
matematica și geografia, am 
primit însărcinarea sa mă

crîkettu! și rugbtul. Dar nu 
numai atit Am predat des
pre sport, am învățat mii și 
mii de copii să-1 iubească.

— Șederea dv. în România 
ca oferit prilejul să cunoaș
teți mai bine România ți po
porul ei. Ce c-a impresionat 
mai plăcut?

— Totul, oamenii săi har
nici și ospitalieri, peisajele și 
construcțiile sale minunate. 
Voi reveni cît voi putea mai 
curind înapoi bucuros să re
văd această țară ce-ți rămîne 
la inimă.

VASILE CABULEA

Intr-un moment de concentrare maximă

— AdohsBul fi nu fotbalul 
ere de fapt — după părerea 
mea suveranul sporturilor — 
ne încredințează interlocutoarea 
noastră încă de la începutul dis- 
euțxn. $i oncind, oricine, chiar 

■“t mai puțin inițiați în sport, 
o asemenea afir- 
în contra timp 
secolului. Argu-

sînt la îndemîna oricui, 
amintim, ceea ce știe ori

ei enorm de mulți fotba- 
chiar dintre „stele“ și-au 

făcut ucenicia deslușind alfabe
tul sporturilor cu prima sa filă, 
atletismul ? Dincolo de aparen
te, fotbalul nu-i mai pasionant, 
mai spectaculos decît atletismul. 
Este momentul să fac însă o pre
cizare : departe de noi gîndul 
de-a declara război fotbalului. 
Pledoaria noastră pentru atletism 
consfințește de fapt punctul de 
plecare la instituirea insignei 
„CERCURILE OLIMPICE" a- 
dresate tineretului școlar și uni
versitar, competiție sportivă de 
masă inițiată de Ministerul In- 
vățămîntului și care 
nizată în colaborare 
și U.C.F.S.

va fi orga-
cu U.A.S.R.

— Definind-o 
spune că este o 
originală chemare 
tuturor elevilor și studenți
lor pentru practicarea atle
tismului, o invitație cu efec
te de o reală valoare și 
perspectivă pentru propaga
rea și promovarea acestei 
discipline. Dar oare startul 
ei, titulatura („Cercurile o- 
limpice") amintindu-ne că 
pînă la cel din Mexico-City 
nu mai este prea mult, nu

am putea 
inspirată și 

adresată

— Aproape de adevăr, dar în 
ceea ce ne privește țintim in
tr-o perspectivă mai îndepărtată 
de ’68 căd după cum vom ob
serva nu-i vorba de o întrecere 
miracol care să ne aducă cam- 

•ici peste noapte. De 
nul start, proiectat 

noului an 
școlar ie atent
pregătit “ nu
este, în cuvântu
lui, o competiție de performan
ță. E drept cucerirea ultimului 
cerc, al cincilea, ne va prezenta 
cartea de vizită a unui atlet, per
former de talie olimpică și care 
va fi de altfel investit să ne re
prezinte poate chiar la Mexico 
City. în fond de ce am exclude 
în 1968 o ^reeditare a surprizei 
românești, Mihaela Peneș ? Desi
gur, drumul spre marea perfor
manță, spre acel ,.pisc“ atît de 
rîvnit presupune o ascensiune 
grea, anevoioasă, dar pasionantă.

combinate din suita tetratlonu- 
hii și decatlonului (toate pentru 
băieți). La fete ea cuprinde 
8 probe de alergări, 2 de sări
turi, 4 de aruncări, precum și 
cele prevăzute în tetratlon și 
pentatlon. în vederea cuceririi 
unui cerc olimpic concurenții 
sînt obligați să îndeplinească ba
remul de performanțe la o sin
gură probă (la alegere). Așa cum

0 NOUĂ COMPETIȚIE 

SPORTIVĂ OE MASĂ

PENTRU ELEVI

SI STUOENȚI

Convorbire cu tovarăța Marla Login
director în Ministerul Invățămîntului

— Să lansăm o primă in
vitație către viitorii olimpici 
din rîndurile elevilor și stu
denților, și să parcurgem, 
deocamdată, bineînțeles ima
ginar, itinerariul acestei te
merare ascensiuni. în acest 
sens v-am ruga să explicați 
cititorilor noștri, modul de 
desfășurare al competiției, 
cîteva aspecte ce țin de or
ganizarea ei.

— Numai atletism, în exclusi
vitate, competiția cuprinde 18 
probe de alergări, 4 probe de 
sărituri, 8 de aruncări și probe

prevede regulamentul, normele 
insignei se pot realiza în con
cursurile interne și internaționa
le ! Mai departe, regulamentul 
întrecerii precizează : rezultatele 
trecerii normelor vor fi luate în 
considerație atunci cînd con
cursurile au fost conduse de ar
bitrii desemnați de comisiile de 
atletism pentru care s-au întoc
mit foi speciale de arbitraj și a- 
poi au fost omologate. Etapa în- 
tîi este și primul examen de ve
rificare a dotării și perspectivei 
concurenților în proba atletică 
aleasă (conform regulamentului, 
fiecare concurent evoluează în- 
tr-o singură probă, 60 m de 
pildă, în care trebuie să realize
ze 8,2 sec., evident probă la ale
gere în funcție de aspirațiile sale 
și, bineînțeles, de pregătirea spe
cifică). Comisia de examinare nu 
acordă note ci insigna de gradul 
I care reprezintă un inel cu una

din culorile olimpice și acordă 
dreptul elevului să participe la 
finala concursului republican 
pentru copii. Cu a doua etapă 
se face pasul consacrării at
letului. De data aceasta i se a- 
cordă cel de-al doilea cerc la în
deplinirea normei de 7,5 sec. pe 
60 m și dreptul de a fi promovat 
direct în finala campionatului 
republican pentru juniorii mici. 
Au, de asemenea, prioritate la 
admiterea în licee cu program 
special de educație fizică și în 
școlile sportive. Următorul grad 
care se cucerește cu 9,1 sec. pe 
80 m, reprezintă începutul acti
vității atletice de performanță și 
concurenții beneficiază de parti
ciparea în finala campionatului 
republican școlar (juniori mari). 
Etapa a patra, parcursă cu bine, 
îl va găsi pe junior selecționat 
în lotul național dar după înde
plinirea normei de 10,8 sec. pe 
100 m. Ultima treaptă, a cincea, 
care întregește personalitatea 
atletului, ridică valoarea la limi
tă și are de acum, așa cum se 
spune, semnătura și puterea unui 
pașaport olimpic — dar cu obli
gația de a realiza cel puțin 10,4 
sec. pe 100 m plat.

— Este de așteptat ca, 
această chemare, către piscu
rile performanței, să dureze 
piramidei atletismului școlar 
și studențesc o bază trainică 
de masă.

— Neîndoielnic, obiectivul 
principal al competiției este atia-

gerea în practicarea sistematică 
a atletismului a unui număr tot 
mai mare de elevi și studenți 
pentru întărirea sănătății și dez
voltarea lor armonioasă și multi
laterală. Acesta este, în final, 
scopul fundamental al noii com
petiții școlare și studențești că
reia îi dorim un succes deplin 
care s-o fixeze printre marile 
competiții tradiționale.

Primul start pe care-1 dorim 
de bun augur va trezi de bună 
seamă interesul plenar al elevilor 
și studenților pentru participarea 
la această largă competiție. Va
canța oferă, de altfel, prilejul 
unei pregătiri corespunzătoare 
startului inaugural. Este, firește, 
necesar ca asociațiile sportive 
școlare și studențești ca și orga
nizațiile U.T.C. să se ocupe în
deaproape de amenajarea cores
punzătoare a bazelor sportive 
simple, să găsească forme atrac
tive de popularizare a competi
ției, pînă la cunoașterea în amă
nunt a normelor, a regulamentu
lui și scopului acestei interesante 
întreceri. Evident, conducerile 
școlilor, a instituțiilor universita
re au datoria să asigure, prin ca
drele de specialiști de care dis
pun, o asistență tehnică cores
punzătoare, care să asigure, mai 
ales în etapa premergătoare con
cursului, o pregătire la nivelul 
cerințelor actuale și ale exigenței 
impuse de caracterul competiției.

VASILE RANGA
_________



ÎN ACESTE
ZILE, MII 

DE STUDENȚI 
DESFĂȘOARĂ 

O MUNCA 
ENTUZIASTA 
PE OGOARE

Deasupra lanului auriu, pă
lăriile de paie se desfac ase
menea nuferilor, pe întinsuri 
de apă. La umbra lor — chi
puri transpirate. Zeci, sute, 
mii. Tabloul nu e unic. îl ad
mirăm pretutindeni acolo 
unde studenții sînt prezenți pe 
ogoare, la strinsul recoltelor. 
Redăm cîteva secvențe din fil
mul pe care îl realizează prin 
faptele lor de muncă. Deco
rul : întreprinderi și gospo
dării agricole de stat din re
giunile Dobrogea. Cluj. Su
ceava. Protagoniștii : studențl 
ai universităților din Bucu
rești și Cluj și ai institutelor 
pedagogice de trei ani din 
Constanța și Suceava.

Muncă și voie bună

STUDENTI LA
MUNCĂ PATRIOTICĂ

Profiluri

in oglinda

hărniciei

Combinele înaintează 
solemn, ca niște nave pe 
valurile de spice. Dinspre 
Dunăre adie din cînd în 
cînd o boare răcoroasă.

— Uff I... Ce zăpușeală!
Un amănunt surprins 

„din mersul combinelor". 
Foarte multi studenți ai 
Facultății de geografie- 
geologie din București au 
cerut să meargă în Do
brogea, la muncă patrio
tică. Dar contractul cu 
I.A.S.-Tulcea prevedea 
imperativ 50 de studenți. 
Așa că, la alcătuirea celor 
două brigăzi a trebuit să 
opereze criteriul selectiv. 
Aflăm.

Asistent univ. Cezar 
Popescu:

— Firește, au fost pre
ferați studenții cu cele 
mai bune rezultate pro
fesionale.

Ing. ALEXANDRU 
VOLCOV — directorul 
întreprinderii:

— Primele zile de lu
cru s-au soldat cu rezul
tate frumoase. Ajutorul pe 
care ni-1 dau studenții de
pășește așteptările. Sîntem 
convinși că și ei se simt 
bine la noi. I-am găzduit 
în camere confortabile, ne 
străduim să le asigurăm o 
masă pe măsura poftei de 
mîncare pe care munca, 
aerul și soarele le-o dau.

...Așadar, studenții cu 
cele mai bune rezultate la 
învățătură s-au distins și 
aici. Un nou examen al 
hărniciei a fost trecut cu 
brio.

Tentația 

combinelor

Se spune că munca 
combinierilor ar fi cea mai 
grea. Ca să reziști o zi pe 
combină, de dimineață și 
pînă seara tîrziu, îți tre
buie rezistență, antrena
ment. Și totuși, studenții 
cer cu insistență să lu
creze pe combine. Repre
zentanții facultăților au 
insistat să se stipuleze în 
contracte, că studenții vor 
lucra pe combine. Iar con
ducătorii gospodăriilor au 
acceptat. Acum însă...

...La I.A.S.-Kogălni- 
ceanu unii dintre studenți 
nu au dat randament pe 
combine. S-au dovedit 
harnici, entuziaști, dar 
lipsa antrenamentului, a 
„condiției fizice" i-a han
dicapat. Hotărîrea a fost: 
„Nici un student nu mai 
urcă pe combine".

...La G.A.S.-Cobadin 
conducerea gospodăriei 
s-a pronunțat de la în
ceput : „Studenții nu vor 
lucra pe combine. Sînt 
doar atâtea alte lucrări la 
care pot fi folosiți".

...La G.A.S.-Ciocîrlia un 
grup de studenți ai Facul
tății de limbi germanice 
au trezit uimire și admi
rație. Sus, pe combine, 
s-au dovedit la fel de 
pricepuți și de rezistenți 
ca și cei mai buni com- 
binieri ai gospodăriei. Di
rectorul gospodăriei, ingi
nerul Titus Popescu ne 
spune:

— Nu putem răspunde 
cu un NU categoric do
rinței studen pier de a lu
cra pe combine. Sînt de 
părere că le-am face o ne
dreptate. Trebuie insă fâ 
avem în vedere „cooLția 
fizică" a studenților căro
ra le dăm avizul să uree 
pe combine.

Părerea inginerului Ti
tus Popescu „are acoperi
re" în rezultatele frumt-a- 
se ale studenților Facultă
ții de limbi germanice.

Brigada 

studentelor

S-a stabilit de la în
ceput: la strinsul recoltelor 
merg numai studenții- Stu
dentelor li s-a spus: „Va
canță plăcută, la mare, Ia 
munte..." Unele au răs
puns: „Mulțumim!". Al
tele însă s-au revoltat. 
„De ce această diferență 
de tratament?" și la Con
siliul U.A.S. al Universi
tății bucureștene au în
ceput să sosească cereri 
cu un conținut neobișnuit: 
Tovarășe președinte, sub
semnata Maria Stătică, 
studentă a Facultății de 
fizică, vă rog să aprobați 
încadrarea mea într-o bri
gadă de muncă patrioti
că" etc. Așa că, la G.A.S. 
Medgidia, alături de stu
denții facultății de drept, 
lucrează și o brigadă al
cătuită din 40 de studen
te de la mai multe facul
tăți. Băieții amintesc me
reu de un cîntec: „La pri
virea ce insistă, nici o fată 
nu rezistă" — susținînd 
că prezența fetelor la 
muncă patriotică ar fi fost 
determinată de faptul că 
ei au manifestat o „mare 
putere de atracție". Fetele 
neagă. „Am venit aici — 
spun ele — pentru că am 
vrut să dovedim că și noi 
sîntem tot atît de harnice 
cît și colegii noștri". Cre
dem că au dreptate.

Toți pentru 
unul ?

La I.A.S. Kogălniceanu 
inginerul șef declară: „Stu
denții nu prea fac treabă. 
Credeam că vor fi mai 
harnici, dar văd că m-am 
înșelat".

Sîntem nedumeriți. Are 
dreptate inginerul șef ? 
Tocmai ne întorsesem de 
pe cîmp. I-am vizitat pe 
studenți la locurile lor de 
muncă. Am stat de vorbă 
cu oamenii din gospodă
rie, cu inginerii care răs
pund de sectoarele repar
tizate studenților. în car
netul de însemnări am a- 
dunat numai aprecieri po
zitive, cuvinte de laudă. 
Cine are dreptate ? îl ru
găm pe inginerul șef să-și 
argumenteze afirmația. Ne 
dă un singur exemplu : 
un student, repartizat la 
lotul de mazăre, nu și-a 
făcut norma și a fost in- 
disciplinat. Alt argument 
nu mai are.

Tovarășe inginer șef, 
oare nu cumva vreți să 
justificați lipsa dv. de 
preocupare pentru îmbu
nătățirea mesei studenților 
afirmînd că ei nu-și fac 
datoria ?

Un dezertor ?

Steten nt la LvS Eo-

— stradent ie InstâvtrJ 
p?C2Z-zx de tm ase 
Constanța a ^*5 *

soarele dogorit or. s a fu
git- Cofagn fe a-an revol
tat. I-*u pregătit |> o «să- 
punealâ" zdn*-*-X _Qe- 
dem că «te eczri — M 
spus d — să facem c le
gătură între gestul lai CG 
si atitudinea unor absol
venți care dezertează de 
la locurile de manei unde 
sînt repartizați".

Au dreptate. Organiza
ția U.T.C. ar trebui să 
desprindă din acest caz 
concluziile care se impun.

Dobrogea : 
perspectiva 

unei reședințe 
studențești 
de muncă

La I.A.S. Medgidia stu
denții Facultății de drept 
și grupul celor 40 de stu
dente de la Universitate 
ne-au vorbit cu înflăcăra
re despre directorul între
prinderii, inginerul Marin 
Tudoran. Fiecare ținea să 
adauge ceva la caracteri
zarea directorului : „E un 
om minunat" ; „Se îngri
jește să nu ducem lipsă de 
nimic" ; „Ne vizitează des, 
ne încurajează" ; „Deși 
știm că se ocupă cu pa
siune și abnegație de pro
blemele cotidiene ale gos
podăriei, avem uneori im
presia că se ocupă în ex
clusivitate de studenții ve- 
niți la muncă patriotică".

L-am căutat pe ingine
rul Marin Tudoran. Ne-a 
spus scurt:

— Cînd oamenii sînt 
harnici și pasionați, nu 
poți proceda altfel.

Apoi ne-a vorbit despre 
planurile de viitor. Ar vrea 
să organizeze la I.A.S. Med
gidia o reședință studen
țească de vacanță. O ta
bără de muncă patriotică 
unde studenții să vină în 
serii, cîte 20 de zile. Și 
adaugă :

— Am și perfectat pla
nul cu conducerea Univer
sității. In ceea ce-i priveș
te pe studenți, ei l-au pri
mit cu entuziasm.

Prezent la convorbire, 
primul secretar al Comite
tului regional U.T.C. Do
brogea, tovarășul Ion Po
pescu, menționează că nu
meroși studenți și-au ex
primat dorința de a par
ticipa la muncă patriotică 
nu numai pe ogoare, la 
strinsul recoltelor, ci și pe 
șantiere de construcții, pe 
șantiere arheologice :

— Noi avem condiții să 
găzduim — la muncă vo- 
luntar-patriotică — mii de 
studenți în perioada 1 iu
lie—1 septembrie.

Tot pe drum...

în treisprezece gospodă
rii agricole de stat din re
giunea Cluj și din regiuni 
învecinate și-au stabilit 
„taberele", pentru trei săp- 
tămîni, aproape 900 de

Rodul munca e urcai pr cntnrW

încă din primele zile, de 
la 20 lei în sus".

încercăm, efectuînd un 
raid prin mai multe gosta
turi, să facem cunoștință 
cu cîțiva dintre brigadieri.

La G.A.S. Copăceni, sur
prindem brigada de la 
Cheița în plină activitate. 
Sînt studenți filologi, din 
mii I—IV. Locuiesc într-o 
cabană, în cîmp. în mo
mentul vizitei noastre în- 
silozau furaje. Remorcile 
cu furaje soseau eșalonat, 
în momentul sosirii, c e- 
chipă intra în acțiune. 
Urma altă remorcă și altă 
echipă. Tovarășul Mure- 
șan, inginerul șef al G.A.S. 
Copăceni calculează va
loarea celei de-a patra zile 
de muncă a studenților : 
24 lei. Studenții cu care 
am discutat — Marian Pa- 
pahagi, Ștefănuț Traian, 
Ferencz Imre, Spoială Cor- 

Și roșiile din grădină se vor îndrepta spre piețe...

ad dff — se declari 

efdfcgi bene. nrincarea 
«te t-Asentă. btne pregă
tită. Le boamae imâ lumi- 
aa fa dcesstor. deficiență 
pe caee conducerea gospo- 
âirei Her s s-o înlăture 
fanam»» aosn «oomțilox

am WwwiraVi $ef
se fac să crafem ci la a- 
nr*a MfHor lieduri 
dnoamoefa wr fi haeu- 
aaee. MrsEnfr» fa** «- 
Cretne sBndanCâor de fa 
Cfimca pentfa puevarea 
eft=r«a âncre ceJqcs far: 
Baxă .Mere. 5ec bon» 
Meâax Orar*-. <*.? an 
wnl fa tiădcd fa u.ua 
far 9 ea pfeest «nerode 
nmacă. Cefaefi fadfa- 
>*3. Noaptm am fare tre

ziți cu limburi de oreșe , 
aruncați de fugari în gea
murile cabanei. Unii din
tre fugari au mai a*ut a- 
bateri și în timpul facul
tății. Bob, spre exemplu, 
și-a „lăsat" pentru uaxâ 
șase examene (Counletnl I 
U.T.C. al facultății nu tre
buia să accepte trimiterea 
lor în tabăra de muncă 
patriotică).

Mai reținem o remarcă 
a membrilor brigăzii de la 
Cheița: mulți dintre mem
brii comitetului U.T.C. de 
la Facultatea de filologie 
care popularizau inițiativa 
plecării în taberele de 
muncă patriotică lipsesc 
din rîndurile brigadierilor. 

...Poposim la GOSTAT- 
Cluj și reproducem filmul • 
desfășurării primei părți a 
zilei de muncă. Deștepta- | 
rea la orele 6. La 6,45 stu- I 
denții așteptau în fața că- * 

minuluî „Avram Iancu* 
sosirea mașinilor care tre
buiau să-i transporte spre 
locul de muncă. La 7,10 
a sosit o mașină cu un de
legat al G.A.S. care-i în
demna pe cei circa 80 de 
studenți să se înghesuie... 
fiindcă în ziua respectivă 
nu a primit decît o mași
nă. După discuții de cîteva 
minute acceptă să insiste 
la I.O.T.C. pentru o nouă 
mașină, adică pentru ca 
întreprinderea amintită să 
onoreze nota de comandă 
făcută cu o zi înainte. în 
rfîrjit, iată-i pe studenți 
* unși ia sediul G.A.S. De 
a ci. mașinile, pentru mo- 
triir nefoodate (nu e bun 
drumul), refuză să mear
gă pini la destinație. Stu
denții așteaptă două trac-

cn reansac care vîe_ 
ciad poc Cam pe fa orei» 
i. • dată cu nM sera» de 
eăkfară. încep p studenta 
niwi Dec. la trei ora 
dapâ deșteptare. Mnaran 
crgMMiMforxe ? Not cre
dea» ci este o aeghiență 
care amhruște frumoasa 
=mpatrră a studenților. Ei 
au wmt să muncească, na 
să aștepte mașinile care

Tabăra 

de la llișești

Dișești. De cîteva zile, 
peste 30 de studenți suce
veni au venit sâ-ji dedice 

o parte din vaoanța de 
vară, muncii patriotice. 
Directorul gospodăriei de 
stat, Onofrei Hopulele a 
dat, verbal, o notă foarte 
bună studenților pentru 
seriozitatea și hărnicia cu 
care muncesc. Sosirea 
studenților ne-a bucurat 
spunea dînsul. Ei au fost 
repartizați la întreținerea 
cartofilor, respectiv la eli
minarea plantelor bolnave 
și a buruienilor. Au fost 
inițiați cum se execută lu
crările. în afară de aceas
ta, zilnic, brigadierul de 
cîmp, o dată cu repartiza
rea parcelelor, dă și indi
cațiile necesare.

La puțin timp de la dis
cuția avută cu tovarășul 
director ne aflăm printre 
cei peste 30 de tineri 
„brigadieri*. „Ne simțim 
bine, ne-a declarat Paul 
Neddcu, de la Facultatea 
de istorie-geografie. Noi 
cei șase colegi avem de 

’realizat astăzi „controlul* 
pe două hectare. Sperăm 
«ă le facem*. Pe o altă 

i-am întflnit pe 
Tabăra e insta- 

^U fa phn drop, formată 
im două barăci spațioase. 
Aid o aduaă și servită 
sasa de dmxmeață, da 
prfaz și de seară.

Dw* — odftfL
Vsm fae pfașfijlgi sgrț

N R s ToneifB <b b 
Ciwibr.1 ruocal UT C- 
Gct u tre-
bat M « dtataaa* |i 
dtafă ptj b I-ae»t. Na 
<b alo. <br ai faci pnma 
f rwTTți ca ce: 30 de 
madect- Si jtse, spre 
exeoția. ci stndentn de 
b B»esS an prunesc nici 
un fel de ziar.

Studenții pe ogoare. 
Contmuind o frumoasă tra
diție a Uniunii Tineretului 
Comunist. ei au hotărit 
să-și dedice o parte din 
zilele vacanței muncii vo- 
îun tar-patr otice.

Un semn al recunoștin
ței pentru condițiile de 
viață și studiu ce le sînt 
asigurate. Un gest de pre
țuire pentru făuritorii bu
nurilor materiale, care, din 
prinosul muncii lor, asi
gură tineretului universi
tar minunați ani de stu
denție.

ADRIAN VASILESCU
IOAN RUSU 

ION BELDEANU

cU oie aere.., competență profesională...
Fotografii: ION CUCV

O. PLECAN

--------------------------------------------------------------------------------

Izvorul Mureșului - 
moment inaugural 1967

Ca In fiecare vară, 
pitorescul amfiteatru 
montan al obîrției 
Mureșului ți Oltului 
a devenit cadrul tra
diționalei tabere de 
odihnă și instruire or
ganizată de C C. al 
U.T.C. și Comitetul 
Executiv al U.A.S.R. 
Timp de 3 săptămini 
aproape 300 de stu
denți tinere cadre 
didactice din activul 
asociațiilor studențeș
ti din întreaga țară 
vor petrece aici clipe 
de plăcută și instruc- 

i tivă recreație. Prin 
programul de discuții 
metodice și activită- 
țile model, în compe
tiția afirmării iniția
tivei și fanteziei, la 
care au fost chemați 
reprezentanții fiecă
rui centru universitar 
(se acordă premii 
pentru cele mai reu
șite acțiuni), zilele de 
tabără vor prilejui 
totodată un temeinic 
și multilateral schimb 
de experiență în le
gătură cu munca 
practică a asociațiilor 
studențești. Astfel, în 
noul an de studii, fie
care activist de aso
ciație va putea trece 
la generalizarea ce
lei mai interesante 
forme de activitate 
întructt cunoaște aici 
metodica organizării

V ____

exemplare a acțiuni
lor specifice muncti 
de asociație.

~.7 iulie : JLiua cu- 
noșt1nțelor“. O defi- 

aparți- 
Vic- 

a seara
distractivă care a în
cheiat a doua zi de 
tabără. Decs ?

tJZiua aceasta a în
semnat pentru mine 
— ți cred că pentru 
oricare la fel — noi 
cunoștințe printre co
legii altor facultăți 
(eu sînt din Bucu
rești, de la I.P.G.G.), 
evident, în primul 
tind cunoștința cu 
colegele de vilă. 
Apoi, multe plimbări 
de agrement pentru 
a ne familiariza cu 
decorul natural al ta
berei și împrejurimi
lor ei, după flori, la 
cules de fragi. In 
sfîrșit, aici, la prima 
reuniune fiecare ne
am putut da seama 
cine și cît de frumos 
știe să danseze..."

De acord cu suc
cinta definiție. Intre 
„cunoștințele" — 
locuri, colegi, fapta 
ți activități inedite — 
zilei de 7 iulie inter
locutorii noștri ulte
riori n-au uitat să a- 
tnintească și cunoș
tința cu progjamul de 
activități, deocamdată

un proiect ce se aș
teaptă perfectat prin 
propunerile ți suges
tiile tuturor — pri
lejuit de festivitatea 
deschiderii taberei.

In acest program 
organizatorii au core
lat armonios, pentru 
întreaga perioadă, su
ita de discuții meto
dice și expunerile 
susținute de activiști 
cu munci de răspun
dere in aparatul de 
partid și de stat, în 
conducerea organiza
ției de tineret, cu ac
țiunile organizate ca 
model — seri de 
dans, „reuniuni inti
me", pentru a sărbă
tori ziua de naștere 
sau alte evenimente 
importante din viața 
locatarilor taberei, 
seri de muzică și po
ezie, un carnaval, o 
serbare cîmpenească 
șt tradiționalul foc de 
tabără. La acestea se 
adaugă numeroase în
treceri sportive, plim
bări pe biciclete și 
excursii la Tușnad, 
Lacul "Roșu, Bicaz și 
Sovata. De fapt, des
pre o parte din aces
tea se vorbește acum 
la timpul trecut. De 
la momentul inaugu
ral au și trecut cîte
va zile...

ION TRONAC

u.ua


• Știri insem 
nări comentarii

• Știri însemnări com 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Ședința Consiliului
de Securitate

Observatori ai O. N. U.
Canalului

NEW YORK 10. — Trimisul 
special Agerpres, R. Căplescu, 
transmite : Duminică seara Con
siliul de Securitate s-a întrunit 
din nou, cu o oră și jumătate 
mai tîrziu decît fusese stabilit 
inițial, pentru a examina în con
tinuare plîngerile R.A.U. și lzrae
lului cu pricite la violarea Jwtă- 
rîrii de încetare a focului în zona 
Canalului de Suez. Au partici
pat ca invitați la masa Consiliu
lui, fără drept de vot, reprezen
tanții lzraelului, R.A.U., Siriei și 
Iordaniei.

Reprezentantul U.R.S.S., Niko
lai Fedorenko, a declarat că 
„sarcina cea mai urgentă rămî- 
ne retragerea imediată a trupelor 
izraeliene și lichidarea consecin
țelor agresiunii". Exprimînd pă
rerea că Izraelul s-a făcut vino
vat de o încălcare „premeditată" 
a încetării focului, el a cerut apli
carea de sancțiuni împotriva a- 
cestui stat, în conformitate cu 
dispozițiile Cartei în cazul cînd 
„nu va aplica hotărîrile existen
te privind încetarea focului".

Lordul Caradon, reprezentantul 
Angliei, a subliniat că sarcina 
cea mai urgentă trebuie să fie 
discutarea sugestiilor făcute de 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în ședința de sîmbătă 
seara a Consiliului de Securitate, 
și anume numirea unor observa
tori care să fie staționați de am
bele părți ale liniei de încetare 
a focului din zona Canalului de 
Suez, arătînd totodată, că întru- 
cît există un acord într-un număt 
de probleme „nu trebuie făcut 
nimic care să ducă la o depărta
re a pozițiilor diferitelor delega
ții".

Au mai luat cuvîntul reprezen
tantul S.U.A., Arthur Goldberg, 
care a spus că membrii Consi
liului de Securitate, trebuie să 
adreseze un apel ambelor părți, 
pentru a respecta cu scrupulozi- 
tate hotărîrea de încetare a fo
cului și să aprobe propunerea se
cretarului general privind numi
rea de observatori; precum și 
reprezentantul statului Mali, 
Moussa Leo Keita, care s-a de
clarat în favoarea retragerii tru
pelor izraeliene de pe teritoriile 
ocupate.

După o intervenție a lui U 
Thant, care a comunicat Consi-

de Suez

a victoriei revoluției
populare mongole

I
I
I

A 46-o aniversare

liului noi observații în legătură 
cu problema trimiterii de ob
servatori, ședința a fost suspen
dată pentru consultări, fiind re
luată după aproape trei ore și ju
mătate.

Consiliul a mal dat apoi as
cultare intervențiilor reprezen
tanților Siriei și lzraelului, după 
care s-a procedat la o altă sus
pendare pentru noi consultări.

La sfîrșitul acestora, Consiliul 
a aprobat o declarație a preșe
dintelui E. Makonnen, prin care 
se cere șefului statului major al 
Organismului Națiunilor Unite 
pentru supravegherea armistițiu
lui în Palestina (UNTSO), gene
ralul Odd Bull, să ia legătură cu 
părțile în cauză, în vederea sta
ționării de ambele părți ale li
niei de încetare a focului din 
zona Canalului de Suez, a unor 
observatori ai O.N.U., în confor
mitate cu propunerea secretaru
lui general.

/ i XI 1 1. f / / )

Cuvîntarea
lui T. Jivkov

10 O

SOFIA 10 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția B.T.A., în 
cursul vizitei pe care a făcuț-o 
în regiunea Kîrdjali, Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, a rostit o cuvîntare 
în care s-a referit la situația po
litică din Balcani.

Politica partidului și guvernu
lui — a spus printre altele vor
bitorul — este îndreptată spre 
întărirea relațiilor de bună ve
cinătate cu toate țările vecine. 
Noi avem relații prietenești foar
te apropiate cu România și Iu
goslavia. S-au îmbunătățit consi
derabil relațiile noastre cu Tur
cia și Grecia. Recent Bulgaria și 
Grecia au încheiat 12 acorduri. 
Guvernul nostru respectă aceste 
acorduri. Ele au fost respectate 
și de fostul guvern grec. Noi și 
în prezent facem totul pentru 
continuarea acestui spirit de în
țelegere reciprocă. Dar nu totul 
depinde de noi. După lovitura 
militară, noi nu știm ce pași va 
întreprinde noul guvern grec.

Ulan
Bator
1967

Imagine dm Viena

• LA TRIEST deschis
cel de-al cincilea Festival inter
național al filmului științifico- 
fantastic. La festival sînt pre
zentate filme din Belgia, Cana
da, Cehoslovacia, Franța, India, 
Italia, Japonia, Marea Britanie, 
Iugoslavia, Mexicul, Polonia, Ro
mânia, Spania și Statele Unite. 
La 8 iulie a fost prezentat filmul 
româneso „Faust XX" 
de Ion Popescu-Gopo.

realizat

fortelor americane din Europa. 
El va avea întrevederi cu pre
mierul Constantin Kolias și alți 
membri ai guvernului grec. Po
trivit unor cercuri bine infor
mate din Atena, relatează agen
ția Reuter, liderii militari greci 
vor duce tratative în legătură cu 
reluarea unor livrări americane 
de tancuri și alte materiale mi
litare importante destinate Gre
ciei.

Dificultățile aselenizării I

IULIE, două 
au violat

Republicii 1
l avioane 

spațiul 
Populare 
insulelor 
provincia

• LA 9 
americane 
aerian al 
Chineze în regiunea 
Hainan și Tung din 
Guandun, relatează agenția Chi
na Nouă. în legătură cu aceasta 
un purtător de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe al a- 
cestei țări a fost autorizat să 
dea publicității un nou avertis
ment serios.

• DUMINICA a sosit la Ate
na. într-o vizită oficială, gene
ralul american David Burchinal, 
comandantul suprem adjunct al

• POTRIVIT declarațiilor u- 
nor martori oculari, o ..farfurie 
zburătoare14 ar fi aterizat dumi
nică în apropiere de localitatea 
Chia. situată la clțiva kilometri 
de Bogota.

Acești martori oculari au de
clarat ziariștilor că un obiect de 
formă ciudată, care emana o 
lumină intensă si divers colora
tă. a zbura: de mai multe ori 
deasupra orașului. aterizînd 
pentru cîteva minute.

Tehnicienii de la punctul de 
control aparținind aeroportului 
din Bogota nu au înregistrat insă 
prezenta nici unui ..obiect zbu
rător* la ora indicată de marto
rii oculari.

Potrivit tehnicie
nilor de la Centrul 
spațial de la Pasa
dena, aselenizarea 
primilor oameni ar 
putea fi împiedicată 
de prezența pe su
prafața astmului a 
unor rod reflectante, 
care riscă să degra
deze instalațiile de 
radar aflate la bor
dul navelor. Tehni
cienii de la N.AS.A. 
au studiat dificultă
țile întimpinate de 
sonda lunară ^Sur
veyors" la aseleniza-

re. Ei au constatat că 
racheta pentru explo
rarea lunară a făcut 
două salturi înainte 
de a aseleniza în re
giunea Oceanului 
Furtunilor. Aceste 
„sărituri" sînt puse 
pe seama defectării 
instalației radar, a- 
flotă la bord care a- 
vea ca sarcină reac
tivarea retrorachetei 
sondei lunare. Pen
tru ca experiența fă 
nu eșueze, aseleniza
rea lui „Surveyors" 
a fost comandata de

ra- 
pre-

pe Pămînt prin 
dio. Tehnicienii , 
supun că deranja
mentele înregistrate 
în funcționarea ins
talațiilor radar au 
fost provocate de a- 
cele roci, care brăz
dează solul lunar.

N.A.S.A. a anunțat, 
totodată, că astăzi 
urmează să fie lan
sată în direcția Lunii 
sonda lunară „Sur- 
veyor-4", care va ase- 
leniza, probabil sîm- 
băta viitoare.

I
I
I
I
I
I
I
I

Cine a spus că orașele sînt adevărate cărți 
de istorie ? Nu-mi amintesc ! Dar aici, în capi
tala Mongoliei, adevărul acestui aforism se im
pune cu evidentă, oricui.

TRECUTUL. Sînt pagini ale acestei străvechi 
așezări care evocă o epocă de lux și mizerie, de 
frumusețe și urîțenie, de lumină si întuneric. 
Ulan Bator-ul, pe numele său de atunci Urga, 
era în lumea contrastelor vechii Mongolii — li
mita contrastelor.

— în Palatul Verde, locuința Bogdogheghenu- 
lui, ultimul han al Ulan Bator-ului, sînt adunate 
bogății care uimesc și covîrșesc : haine din fir 
de aur sau din șiraguri de perle și pietre pre
țioase, bijuterii, blănuri rare și țesături de mă
tase, vase scumpe și covoare ; dar stăpînitorul 
nabab domnea peste cea mai săracă populație 
a globului, lipsită de orice bun afară de mi
zera iurtă și calul sălbăticit de foame.

— în Muzeul de istorie, așezat nu departe <je 
Universitate, găsești arme, inscripții și costu
me care evocă marele imperiu mongol, vitejia 
locuitorilor acestor pămînturi; dar aceleași do
cumente istorice vorbesc despre chinurile ne
sfârșitelor războaie și despre secolele de asu
prire pe care mongolii înșiși le-au îndurat după 
ce stăpînitorii lor stăpîniseră aproape toată 
lumea.

— în pagoda Gandantekcinling poți admira și 
azi biblioteca celei mai vechi universități, a țării 
care, în secolul XVI, reunea învățați de seamă 
în filozofie și budism, în medicină, matematică 
și astronomie. Dar atunci (și pînă în primele 
decenii ale secolului nostru) toată populația țării, 
afară de cei peste 100 000 de lama — preoți bu- 
diști ai celor 700 mînăstiri, nu știa nici alfabe
tul...

Palate și pagode — transformate azi în muzee 
— sînt insule ale trecutului în întinderea ora
șului de azi, rememorînd o istorie seculară plină 
de zbucium, măreție și suferințe.

PREZENTUL Ulan Bator-ului începe și el din 
trecut. Din acel iulie 1921 în care, pentru prima 
oară, mongolii simpli — arații, îmbrăcat! în hai
nele armatei revoluționare făurite și conduse 
de Suhe Bator — nu și-au mai plecat fruntea în 
pămînt ca pînă atunci cînd alaiul stăpînitorilor

ftrăb&tea drumul dintre Palatul Verde și Pala
tul Galben. In această tăcută dar dramatică 
confruntare se anunța furtuna revoluționară 
care avea să pună capăt jugului pe care po
porul 11 îndura de atîta amar de ani.

Azi, noua configurație a orașului mărturisește 
transformările aduse de revoluție : o piață mare, 
în centrul căreia se află statuia călare a lui 
Suhe Bator este mărginită de impunătoarea 
construcție a sediului Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mongol, de clă
direa Operei de stat ridicată în 1950 și numeroa
se alte clădiri de instituții publice și culturale. 
Din piață pornește una din principalele artere 
ale orașului cu blocuri de locuit de cîte 4 etaje 
încadrate între hotelul „Ulan Bator" și magazi
nul universal. în spatele casei de cultură a tine
retului se ridică acum blocurile cu opt etaje 
ale noului cartier apropiat de podul de peste rîul 
Tola prin care vizitatorul sosit cu avionul pă
trunde în oraș.

înconjurat de culmi domoale. sterpe, si aco
perit ca de un clopot de sticlă de cerul de azur. 
Ulan Bator<il e9te un oraș în plină prefacere 
și construcție în care frontul blocurilor moderne 
cîștigă mereu teren.

Valoarea unor atari realizări constructive 
apare mai limpede luînd în considerație cîteva 
date ale punctului de plecare al orașului : fondat 
în 1639, încă la începutul secolului nostru cea 
mal înaltă clădire era sediul cu un etaj a unei 
reprezentanțe diplomatice. Orașul era de fapt o 
imensă lamaserie în jurul mînăstirilor orașului 
trăind peste 17 000 de călugări. In afara palatelor 
și mînăstirilor budiste o imensă masă de iurte 
așezată la voia întâmplării, cele mai multe în
ghesuite în jurul bazarului.

...1967. Ulan Bator înscrie după 46 de ani de 
la revoluție trăsăturile în plină definire ale unui 
oraș modern, cu construcții de zid și bulevarde 
largi, cu instituții sociale, teatre, cinematografe.

VIITORUL îl înscrie deja în aspectul contem
poran al capitalei Mongole două axe esențiale 
ale dezvoltării țării: industria și învățămîntul. 
Continuîndu-și seculara ocupație de creștere a 
vitelor — cea mai mare bogăție a țării — po
porul mongol s-a înscris și el în aria civilizației 
industriale, purtând temelia — mai ales în centre 
noi — unor noi ramuri de producție, îndeosebi 
din domeniul industriei extractive. Dar și capi
tala — cu noua sa termocentrală în construcție, 
dar mai ales cu unitățile industriale de prelu
crare a pieilor, fabrica de covoare, uzina meca
nică anunță noua epocă în care revoluția a adus 
țara.

Industria înseamnă însă totodată cadre de spe
cialiști, cunoștințe culturale. Lichidînd plaga se
culară a analfabetismului, puterea populară a 
pus bazele unui învățămînt de masă, a genera
lizat învățămîntul obligator și a creat 10 insti
tute de învățămînt superior, 17 școli tehnice și 
peste 400 școli generale, dintre care cea mai mare 
parte în capitală. Am vizitat în Ulan Bator uni
versitatea care împlinește în aceste zile 25 ani de 
existență : 6 facultăți, peste 2 000 de studenți, 
4 000 de absolvenți în cele două decenii — iată 
cîteva cifre caracteristice. Proiectele deja elabo
rate se vor materializa în anii viitori în con
strucția unor noi clădiri, pentru facultățile de 
construcții și științe sociale. Ulan Bator-ul mai 
găzduiește Institutul de agricultură cu 1 500 de 
studenți, cel de medicină cu 1 000 de studenți, 
cel pedagogic ou 2 000 de studenți — un tineret 
care în acest îndepărtat colț al Asiei se strădu
iește să fie la înălțimea culturii moderne și a 
cerințelor viitorului patriei sale.

Ulan Bator 1967 : trecutul — prezentul — viito
rul se împletesc indisolubil ca în paginile unei 
cărți scrisă de un popor dîrz, perseverent, decis 
să cucerească, prin muncă, bunăstarea și lumina.

FRED MAHLER
AGENȚIA siriană de presă a 

anunțat luni că în regiunea 
nord-estică a Siriei a fost des
coperit un mare zăcămînt de 
petrol. Potrivit aprecierilor pre
liminare, noul zăcămînt „va 
dubla producția actuală de pe
trol" a Siriei. Agenția mențio
nată relatează, de asemenea, că 
este posibil ca noul zăcămînt să 
constituie o parte a unei vaste 
„mări de petrol" subterane.

ÎN DIFERITE localități din 
S.U.A. s-au produs duminică 
ciocniri între poliție și popu
lația de culoare care demonstra 
în semn de protest împotriva 
discriminării rasiale. La Kansas 
City poliția a folosit gaze lacri
mogene pentru a împrăștia pe 
demonstranți, mai multe per
soane fiind rănite și altele ares
tate. La Tampa (Florida) auto
ritățile au instituit restricții de 
circulație în cartierul populației 
de culoare, 
fooul în < 
negri au : 
Waterloo ( 
tervenției 
persoane au fost arestate și al
tele au fost rănite.

*, iar politia a deschis 
aer. Cîteva aute de 
manifestat în orașul 
(Iowa). în urma in- 
poliției mai multe

Lennart Ingberg

• Primul contact
cu România

• Vara politică suedeză

• POTRIVIT ultimelor date 
anunțate luni de politia din To
kio cu privire la consecințele 
uraganelor violente ce s-au a- 
bătut sîmbătă asupra regiunilor 
din sud-vestul Japoniei și a 
inundațiilor ce au urmat, au lost 
înregistrați 198 de morți și 136 
răniți. Autoritățile polițienești 
au anunțat că numărul total al 
victimelor ar putea fi și mai 
mare.

CEHOSLOVACIA : Vedere a pieții Hus din mica localitate Nove Mesto, recent declarată monu
ment Istoric, datorită clădirilor datând în marea majoritate din epoca Renașterii

• AVIATOAREA britanică 
Sheila Scott și-a încheiat dumi
nică zborul solitar de la Londra 
la Capetown în timpul record 
de trei zile, două ore și 52 de 
minute. Ea este prima care de
pășește recordul stabilit în 1936 
de aviatoarea Amy Johnson, 
parcurgînd aceeași distantă în
tr-un timp cu trei ore si 30 mi
nute mai scurt. La aterizarea ei, 
Sheila Scott a fost întîmpinată 
cu entuziasm de mii de oameni.

LUNI s-a deschis la Mtinchen 
cel de-al XlV-lea Congres al 
Societății internaționale de uro
logie, la care 700 de specialiști 
din numeroase țări vor face co
municări în legătură cu rezul
tatele cercetărilor lor, îndeosebi 
în problema grefelor de rinichi. 
Din partea Uniunii societăților 
de științe medicale din Republi
ca Socialistă România participă 
prof. dr. Oscar Franke, rectorul 
Institutului medioo-farmaceutic 
din Iași și dr. Constantin Blaja, 
de la Institutul medico-farma- 
ceutio din București.

într-un raport al O.N.U., 
dat publicității la Geneva, se 
arată că producția mondială 
a crescut cu 5 la sută în 1966, 
dar că declinul treptat al creș
teri economice, care a început 
în 1964, continuă. Această 
încetinire a dezvoltării eco
nomice, se spune în raport, 
se datorește limitării resurse
lor în economiile cu o piață 
dezvoltată și unei încetiniri a 
producției agricole în țările 
în curs de dezvoltare. în ță
rile cu o economie planifica
tă, însă producția globală a 
crescut și mai mult în 1966 
decît în 1965, în special da
torită strîngerii unor recolte 
mai bogate. Aceste țări, se 
spune în raport, au reușit 
să-și îmbunătățească situația 
alimentară atît datorită unor 
condiții climaterice favora
bile, cît și datorită unei poli
tici care a favorizat dezvolta
rea agriculturii. Producția in
dustrială a crescut în țările 
socialiste în medie cu 8,4 la 
sută, în timp ce în țările ca
pitaliste numai cu 7 la sută.

Situația din Congo
• Armata naftonală define controlul la 
Kisangani, Bukawu și Kindu q Amănunte 

privind planurile complotiștilor

P ostul de radio Kinshasa a anunțat luni că unitățile arma
tei naționale congoleze dețin în întregime controlul asupra 
oralelor Kisangani, Bukawu și Kindu, unde, timp de 5 zile, 
an avut loc lupte îndîrjite între unități de mercenari debar
cați și armata congoleză. Numeroși rebeli au fost capturați, 
iar o parte din ei au fugit în jungla din împrejurimile ora
șelor respective.

vicepreședinte al Ligii tineretului 
de stingă din Suedia

Discuția pornește 
de Ia căldurile verii. 
Tinerii suedezi nu 
sini prea obișnuiți cu 
o caniculă de genul 
aceleia care a marcal 
în România, începu
tul Iui iulie. Vara su
edeză este mai do- 
moală, fără exuberan
țe solare.

Interlocutorii noș
tri : membrii delega
ției Ligii tineretului 
de stînga din Suedia 
care ne-a vizitat țara 
Ia invitația C.C. al 
U.T.C. Lennart In-

gberg, vicepreședinte 
al Ligii, răspunde cu 
amabilitate întrebă
rilor. A fost și el zia
rist, la radiodifu
ziune, și tehnica in
terviurilor îi este fa
miliară.

— De obicei, în 
timpul verii Suedia 
cunoaște vacanța po
litică. Vara aceasta 
este oarecum deose
bită. Nici chiar în a- 
cest sezon intensita
tea activității politice 
nu a scăzut, fapt care 
trebuie pus în legătu-

ră cu importantele 
alegeri din anul vii
tor. Forțele politice 
efectuează o investi
gație a problemelor 
campaniei electorale. 
Ele încearcă de pe 
acum să sesizeze ten
dințele alegătorilor și 
să vină în întâmpina
rea doleanțelor lor.

— Problemele de 
politică externă atâr
nă greu în balanța e- 
lectorală ?

— Fără îndoială. 
Suedezii, mai ales ti
nerii, sînt preocupați

de ceea ce se întîm- 
plă în lume. Vietna
mul se află departe 
de Suedia, dar nume
roși sint locuitorii 
țării noastre care ma
nifestă un deosebit 
interes față de evolu
ția conflictului viet
namez. Mulți tineri 
condamnă politica a- 
mericană în Vietnam. 
Atitudinea categorică 
a acestor tineri 
aparținind celor
diferite categorii so
ciale și grupări poli
tice — reprezintă un

mai

fenomen caracteris
tic al actualei peri
oade. Demonstrațiile 
și acțiunile de solida
ritate cu Vietnamul 
și de condamnare a 
intervenției Washing
tonului se înmulțesc, 
avînd o semnificație 
deosebită în contex
tul politic suedez.

— Vă rugăm să ne 
vorbiți despre Liga 
tineretului de stînga...

— Numele organi
zației noastre este le
gat de țelul de a 
aduna toate forțele

tinere
orientare de stânga, 
în rîndul tineretului 
din țara noastră se 
accentuează tendin
țele de stînga, fapt 
ilustrat și prin exis
tența unor grupuri de 
tineri organizate în 
afara vechilor struc
turi politice. Noi în
cercăm să strîngem 
laolaltă, în cadrul 
ganizației noastre, pe 
toți acești tineri, 
prezent 10°/o din 
neretul înregimentat 
politic face parte din

or-

în 
ti-

Ligă. Organizația are 
legături trainice cu 
tineretul muncitor și 
trebuie să semnalăm 
creșterea rapidă a 
procentajului elevilor 
și studenților printre 
membrii noștri. în 
general, rîndurile Li
gii tineretului de 
stînga cresc, ceea ce 
ne insuflă optimism.

— Sînteți la 
mul contact cu 
mânia ?

— Da. Tocmai 
aceea atît mie cît și 
tovarășilor mei vizita

pri- 
Ro-

de

ne-a furnizat prilejul 
unor interesante con
statări. Deși Suedia 
este o mare producă
toare de oțel, am 
fost impresionați de 
amploarea construc
ției Combinatului de 
la Galați, convingă
toare dovadă a pași
lor mari cu care îna
intați pe drumul in
dustrializării. Efortu
rile și reușitele din 
domeniul agriculturii 
ne-au fost înfățișate 
în satele vizitate. Am 
avut o discuție inte
resantă la Universita-

tea din București și 
alta despre învăță- 
mînt la Piatra Neamț, 
la Sfatul popular oră
șenesc. Convorbirile 
acestea ne-au 
zat informații 
roase despre 
românească, 
progresele ei ___ ,
despre sistemul de 
organizare. Aș adău
ga impresia deosebită 
pe care a produs-o a- 
șupra noastră peisa
jul românesc. Am 
cunoscut munții voș
tri și mai ales Delta 
— cel mai extraordi
nar tip de natură pe 
care l-am văzut 
vreodată.

Oaspetele încheie 
relatarea impresiilor: 
. — întâlnirile cu ac

tiviștii Uniunii Tine
retului Comunist, cu 
membrii organizației 
voastre, ne-au dat 
posibilitatea să cu
noaștem problemele 
actuale ale activității 
U.T.C., preocupările 
tineretului român, ti
neret entuziast, a că
rui prezență în efor
tul cotidian am re
marcat-o pretutinde
ni in vizita noastră 
prin România.

fumi- 
valo-

certe,

EUGENIU 
OBREA

La Kinshasa, capitala Repu- 
plicii Congo, situația este cal
mă, dar starea de urgență a 
rămas în vigoare. Restricțiile 
de circulație impuse cetățeni
lor străini nu au fost ridicate. 
Măsura de suspendare a 
drepturilor și libertăților con
stituționale aplicate o dată cu 
începerea ostilităților la Ki
sangani și Bukawu, rămîn de 
asemenea în vigoare, anunță 
agenția U.P.I. Postul de radio 
Kinshasa a adresat populației 
un apel ehemînd-o să sprijine 
forțele securității de stat și să 
predea autorităților mercenarii 
care au reușit să fugă în jun
glă.

Ministrul congolez al aface
rilor externe Justin Bomboko 
a făcut ambasadorilor africani 
acreditați la Kinshasa o decla
rație în care a arătat că eve
nimentele de la Kisangani și 
Bukavu reprezintă o parte a 
unui plan menit să înlăture 
guvernul președintelui Mobu
tu și să readucă la putere pe 
fostul premier Moise Chombe. 
Acest plan, a subliniat Bom
boko, prevedea organizarea 
unui sabotaj economia în Ka-

tanga și în regiunea Bakongo, 
provocarea unor tulburări în 
armata națională congoleză și 
exterminarea fizică a președin
telui Mobutu și a colaborato
rilor săi apropiați.

Potrivit declarației ministru
lui afacerilor externe, acest 
plan a fost elaborat în martie 
1967 la Madrid cu „concursul 
autorităților spaniole" și a lui 
Bob Denard, unul din condu
cătorii mercenarilor albi, care 
s-a întîlnit au Chombe în ve
derea elaborării detaliate a 
planului.

Parașutarea mercenarilor și 
atacul acestora asupra provin
ciei orientale congoleze erau 
menite să pregătească condi
țiile în vederea întoarcerii lui 
Chombe în Congo.

Din Kinshasa se anunță că 
ministrul congolez al afaceri
lor externe a înmînat ambasa
dorului Marii Britanii în 
Congo o notă în care a cerut 
guvernului englez arestarea 
mercenarilor albi care au fu
git după evenimentele de la 
Kisangani și Bukawu în Rho
desia și să-i predea autorități
lor congoleze.

Nemulțumirile
agricultorilor francezi

Ministrul agriculturii, Edgar Faure, a primit o delegație a agri- 
cultorilor din departamentele din vestul Franței care au protestat 
împotriva recentelor măsuri luate de Consiliul ministerial al CEH 
referitoare la crearea unei piețe unice a unor produse agricole, pre
cum și împotriva hotanrilor luate in cadrul rundei Kennedy referi
toare la importurile de produse de carne din America. Agricultorii 
din departamentele Bretagne și Loire, dețin cca 33 la sută din șeo- 
telul de porcine, 22 la sută din șeptelul de bovine și asigură 40 la 
suta din producția de ouă și carne de pasăre din Franța. In memo
riul remis ministrului agriculturii, agricultorii din vest arată că hotă
rârile luate la Bruxelles „vor permite dezvoltarea agriculturii în marile 
cimpu situate în apropierea centrelor de consum. Agricultura si
tuata in zonele periferice pur și simplu va dispare. Pentru o re
giune ca cea din vest, unde, finind seama de slaba dezvoltare in
dustriala, agricultura reprezintă principala activitate economică, o 
asemenea politică se va traduce printr-un declin economic general'. 
In memorandum se arată că în afară de handicapul distanței și al 
slabei industrializări, agricultorii din regiunile de vest au de în
fruntat acum și consecințele politicii comunitare a Pieței comune
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