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TINERI IN
UNIFORME ALBASTRE

Șantierul național al tineretului din Terasa Mare, ziua intiia

în plină desfășurare a sta
giunii muncii patriotice, s-a 
deschis ieri, în preajma Brăi
lei, pe locul numit Terasa 
Mare, cel de-al treilea șan
tier național al tineretului. A 
fost o sărbătoare tinerească 
luminată de soarele albastru 
care încălzește cîmpia brăi- 
leană, în cadrul căreia tineri 
din județele Brăila, Gala*; 
Vrancea, Dîmbovița, Ilfov, Ia
lomița — răspunzînd cu entu
ziasm chemării lansate de Co
mitetul Central al U.T.C.. 
s-au angajat să aducă în cîm- 
p^^ărăganului apa vie prin 
arterele a ceea ce aici se nu
mește canalul magistral CA-2,

parte a vastului program de 
irigații ce urmează a fertiliza 
Cîmpia Română in urmâtoni 
.ini.

Tinerii care călătoreau zi- 
ele trecute pe calea ferată ce 
duce spre Brăila n pe «se că
ror foi de drum era trecut 
drept cap terminus locul nu
mit Terasa Mare sau comnna 
Tudor Vladimireseu, au făcut 
cunoștință dinainte cu atmos
fera febrilă a șantierului, gra
tie amplei desfășurări de forțe 
din aceasta zonă.

Căci de o parte și de alta a 
drumului de fier, cîmpia era 
brăzdată de șanțuri adinei, iar

ÎN CAMPANIA AGRICOLA
O TELEGRAMĂ CĂTRE

DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ ARGEȘ:

Boabele din raportul
însămi ntărilo r 
se află intr-adevăr
suit brazdă?

Cu fiecare zî ce trece, tot mai 
multe unități agricole anunță în
cheierea celei mai mari acțiuni a 
actualei campanii —- semănatul 
porumbului. Printre județele care 
în ultima perioada atrag încă 
atenția ca fiind rămasă în urma, 
dar caTe în zilele trecute a făcut 
un salt mare, apropiindu-se de 
final, se numără și județul Argeș. 
Operativa zilei de 9 mai înregis
tra o realizare de 87 la sută în 
planul total de însămînțări; po
rumb mai rămînînd de semănat 
pe unele suprafețe aparținînd 
unui număr de 40 
123 cîte se află pe 
„în scurt timp — 
varășul Gheorghe 
rectorul Direcției 
țene — vor termina și ele. Sînt 
cîteva „cozi", dar ele nu mai ri
dică probleme.

Aprecierea în linii mari, 
exactă. De ce spunem, însă, 
linii mari ? Pentru că unele con
statări din teren confruntate cu 
rapoartele direcției agricole ne 
îndeamnă să credem că aici, in
tenția de ascundere a realității, 
chiar dacă nu tinde să ia propor
ții, a prins ceva rădăcini. Coope
rativa agricolă din comuna Re
cea, de exemplu, consimțea în 
seara zilei de 8 mai, că mai au 
de însămînțat 75 hectare cu po
rumb. La numai o oră după ce 
o vizitasem și constatasem că 
tractoarele și semănătorile se re- 
trăsesera din cîmp, operativa di
recției agricole, care apoi a fost 

■ transmisă Bucureștiului, consem
na că această unitate a încheiat 
însămînțatul porumbului. Cui fo
losește oare această dezinforma
re ? Să credem, judecind după 
acest caz, că întreaga operativă 
redă situații cu aproximație de 
peste 10 la sută ? (atît este ajus
tarea pentru C.A.P. Recea). Si
tuația a fost, zice-se, raportată și 
verificată de doi delegați ai di
recției agricole județene. Și dacă 
am coborî mai jos să măsurăm 
fiecare tarla la cît am constata că 
sînt umflate aceste cifre ?

INTERVIU ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al C.C. al P.C.R.,

ÎNTREBARE:

mg. VIRGIL MOISESCU, 
comandantul șantierului

T»

ATANASIE TOMA

CĂCEANT' ȘTEFAN’(Continuare în pag. a Il-a)

președintele Consiliului de Stat,
trimisului special al ziarului italian 

Corriere della sera“, Enzo Bettiza
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceausescu a 

primit sîmbâtâ, 10 mai, pe ziaristul italian Enzo Bettiza, co
mentator de politică externă, trimis special a! ziarului „Corriere 
della sera” din Milano, care 
Tovarășul Nicolae Ceausescu 
mătorul interviu :

se află într-o vizita în România, 
a acordat ziaristului italian ur-

de pace durabila și de 
în Europa.

Domnule președinte, am dori 
să cunoaștem părerea dumnea
voastră cu privire la situația ge
nerală din Balcani, la perspecti
vele relațiilor politice dintre țările 
acestei regiuni. S-a văzut, de e- 
xemplu, că în ultimul timp, re
lațiile dintre România și Iugo
slavia s-au dezvoltat pozitiv. Ce 
perspective deschide exemplul 
unei asemenea colaborări ? Ce 
semnificație pot aven, din punct 
de vedere al colaborării ți păcii 
m Balcani, bunele relații dintre 
România ți Turcia, — țari pe 
care ați vizitat-o nu de mult ți 
care, după cum se țtie, este 
membră a NA-T.O. ?

am fost unanimi în convingerea 
că deosebirile de sistem social- 
politic, apartenența la o alianță 
sau alta nu pot — și nu trebuie 
— să împiedice dezvoltarea de 
relații normale între state. Și noi 
și conducătorii turci ne-am ex
primat dorința de a contribui la 
promovarea unor relații care să 
favorizeze afirmarea deplină și 
nestingherită a fiecărei țări, dez
voltarea colaborării și cooperării 
în Balcani și în lume.

ÎNTREBARE:

RĂSPUNS^

fi-

un climat 
securitate ________

După părerea noastră, datoria 
tuturor statelor, a oamenilor po
litici și de stat, care răspund de 
destinele țărilor europene, este 
de a veni, prin măsuri practice, 
eficiente, în întîmpinarea dorin
ței popoarelor de a asigura pacea 
și securitatea în Europa și în 
lume. România este susținătoarea 
activă a oricăror acțiuni și mă
suri concrete îndreptate spre în
făptuirea acestor deziderate ma
jore ale popoarelor europene. 
Este cunoscut ecoul pozitiv pe 
care l-a avut în întreaga Europă 
propunerea țărilor socialiste par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia de a se organiza o confe
rința consacrată dezbaterii pro
blemelor securității europene — 
și, așa cum am mai avut prilejul 
să declar, România este gata să 
examineze și sa discute orice pro
punere, orice inițiativă menită să 
netezească drumul spre realiza
rea unei asemenea conferințe. 
Iată de ce România consideră 
utile dezvoltarea contactelor între 
statele europene, lărgirea schim
burilor de păreri între reprezen
tanții acestor state, spre a găsi 
căile corespunzătoare înfăptuirii 
acestui scop.

Care este aprecierea dumnea
voastră asupra actualei situații 
generale din Europa ? Conside
rați că pericolul de război, de 
tensiune ți neînțelegere a crescut 
sau s-a diminuat în ultimii ani ? 
Care este, după părerea dumnea
voastră, nodul cel mei important 
care ar trebui desfăcut tn Eu
ropa pentru a restitui întregului 
continent un climat de pace de 
durată ți de colaborare cetită 
intre state cu sisteme sociale po
litice diferite ?

România acordă, în mod 
resc- o importanță deosebita 
creări tstu duna! de mfabo- 
rare si pace in Bairam, acționea
ză perseverat și tți aduce con
tribuția activă la dezvoltarea bu
nelor relații de vecinătate cu 

țările An această zonă a 
continentului european. Practic, 
tara noastră nu are diferende cu 
mei imul dîntn» < ta tel* balcanice. 
Conridsăm că o evoluție pozi
tivă a relațiilar politice dintre 
țările acestei regiuni — ca re
zultat al eforturilor tuturor sta
telor balcanice — poate duce la 
transformarea Balcanilor într-o 
zona a păcii și colaborării paș-‘ 
nice, ceea ce ar avea, fără îndo
ială. o influență binefăcătoare în 
contextul preocupărilor generale 
pentru întărirea păcii și secu
rității pe continentul european și 
în lume.

România dezvoltă relații bune 
cu toate țările socialiste din Bal
cani — cu Bulgaria, cu care avem 
vedri legături de hi mă vecină
tate, de luptă comună pentru țe
lurile eliberării naționale și so
ciale — cu Republica Populară 
Albania, de care ne leagă, de a- 
semenea, îndelungate tradiții de 
prietenie,

în ce privește relațiile noastre 
cu Iugoslavia socialistă- vecină ți 
prietenă, doresc să subliniez că 
acestea cunosc o dezvoltare con
tinuă. pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural. Ță
rile noastre desfășoară o largă 
cooperare, care se materializează 
fa realizări importante, ața cum 
este, de pildă, vasta lucrare de 
la Porțile de Fier, unde Româ
nia ți Iugoslavia construiesc cea 
mai mare hidrocentrală de pe 
Dunăre Dezvoltarea acestor re- 
lațn este deosebit de rodnică 
pentru popoarele ambelor țări ți, 
m aedați timp, reprezintă o con
tribuție noportantă la promova
rea imni <Aaaat de colaborare ți 
fatelggue fa Balcani ți pe în
tregul continent, la cauza socia- 
îsmim ți păcii iu lume.

Consecventă politicii sale de 
rxtindne a legăturilor cu toate 
țările, indiferent de orinduirea 
lor sodal-pobtică. România se 
pronunță pentru dezvoltarea re
lațiilor cu Grecia p Turcia. Vi
zita pe care am făcut-o nu de 
mult în Turcia a relevat dqî po
sibilități de a intensifica raportu
rile bilaterale de colaborare în 
toate domeniile. Deși România 
și Turcia fac parte din alianțe 
politice ți militare diferite, în 
convorbirile cu conducătorii turci

ÎNTREBARE:

RĂSPUNS : România continuă să declare 
disponibilitatea sa pentru desfiin
țarea simultană a alianțelor mili
tare pe continentul european. A- 
ceasiă poziție mi se pare că tre
buie căzută și tn raport cu de
clarațiile reafirmate permanent 
de gucetnul și Partidul Comu
nist Român in legătură cu pro
movarea principiilor respectării 
independenței și suveranității na
ționale.

După părerea noastră, în ulti
mii ani s-a realizat o anumită 
destindere în relațiile internațio
nale de pe continentul nostru ; 
cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice și factori de răspundere 
din conducerea statelor împărtă
șește convingerea că omenirea 
trebuie să pășească ferm pe ca
lea (ț^stinderii, a înlăturării tu
turor surselor de neîncredere și 
neliniște din viața internațională. 
Cu toate încercările unor cercuri 
reacționare de a întreține încor
darea. de a revitaliza practici și 
metode din arsenalul „războiului 
rece“, de a crea focare potențiale 
de disensiuni și conflicte între 
state, ceea ce predomină în via
ța internațională contemporană 
sînt, după părerea noastră, ten
dințele tot mai puternice îndrep
tate spre destindere, spre promo
varea colaborării și păcii. De a- 
ceea, din analiza vieții interna
ționale nu se poate trage, în nici 
un caz, concluzia că în condi
țiile de astăzi a crescut pericolul 
de război, ci, dimpotrivă, a cres
cut dorința și capacitatea popoa
relor de a impune pacea, destin
derea și colaborarea pașnica — 
dorință care exercită a influență 
tot mai puternică asupra politicii 
statelor.

Considerăm că sînt create con
diții pentru a se realiza o îm
bunătățire continuă a raporturi
lor dintre state, pentru a se crea 
un sistem trainic de securitate 
pe ccntinenhil nostru. Fundamen
tal este ca relațiile dintre state 
să fie radical curățate de orice 
practici generatoare de neîncre
dere si suspiciune, să se recu
noască realitățile obiective sta
tornicite după cel de-al doilea 
război mondial — inclusiv exis
tența celor două state germane 
și frontierele din Europa — să 
se ia curs hotărit spre lichidarea 
blocurilor militare, spre retrage
rea trupelor străine în granițele 
naționale, spre eliminarea orică
ror surse de neliniște și încor
dare din viața internațională. A- 
cesta este, dacă vreți, nodul care 
trebuie desfăcut pentru a asigura

RĂSPUNS :

România s-a pronunțat în re
petate rînduri pentru desființarea 
blocului nord-atlantic și, concomi
tent, a Tratatului de la Varșovia 
creat ca un răspuns la înființarea 
N.A.T.O. Aceasta nu este de loc 
o poziție de conjunctură, ci po
ziția de principiu a țării noastre. 
De altfel, este cunoscut că țările 
socialiste, membre ale Tratatului 
de la Varșovia, au exprimat îm
preuna acest punct de vedere în 
Declarația de la București din 
1966. Este limpede că nu pe ca
lea divizării lumii în blocuri mi
litare opuse, a organizării de 
grupări militare închise se poate 
asigura securitatea și pacea, ci, 
dimpotrivă, prin crearea unor 
condiții ca popoarele să poată 
conlucra pașnic, sa poată colabo
ra și coopera fructuos. Pentru a- 
ceasta este necesar să fie promo
vate asemenea raporturi care să 
excludă folosirea forței din re
lațiile dintre state, să asigure re
zolvarea problemelor litigioase, 
mai vechi și mai noi, acumulate 
pe continentul nostru, pe cale 
politică, pe calea tratativelor. Este 
absolut clar că această politică 
face parte din concepția socia
lismului cu privire la dezvoltarea 
relațiilor internaționale. După 
părerea noastră, aceste relații tre
buie să se întemeieze pe princi
piile respectării independenței și 
suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, 
nei egalități în drepturi a 
rui stat. Numai astfel de 
vor da posibilitate fiecărui
să se încadreze activ în lupta ge
nerală pentru piogreș și pace în 
lume.

Pe urmele străbunilor
11 mai. O zi din 

calendarul acestui e° 
care a devenit memo 
rabdă pentru mulțî 
dintre tmerii fudetu- 
lui Hunedoara. Peste 
20000 de persoane 
s-au deplasat la cetă
țile dacice așezate in 
Munții Orățtiei (Con
tești, Blidaru. Grădiș
tea Munrelubă pen
tru a face cunoștința 
cu istoria dnar pe ve 
trele ei de odinioară 
Intihnrea de la Cos- 
tești, locul de popas 
al taberei, face parte 
din acțiunile da mare 
răsunet organize de 
Cormăetsd județean 
Hunedoen 4 V.T.C., 
in cnfahnrnrr cm Co
mitetul județean pen
tru crdturn fi artă, 
pentru educarea pa
triotică - a ting reft Aii 
> popularizata cesti- 

istonee

>CStC 2**H ic MrtlCINRti li • BiTC iCtlHHC rliltdtnâ

iesiișnriii li celilile «circ in Isilii »ritfici

N. COȘOĂ’EA’iU

(Continuare în pag. a Il-a)

de unități din 
raza județului, 
ne declara to- 
Costache, di- 

agricole jude-

M M • >-

■ La 480 din-Ieri, la Tg. Mureș, a avut loc
tr-un milion • Pe po-

finala pe țară la

CROSUL TINERETULUI vinge Un trofeu

pentru organizatori

O COMPETIȚIE

diurn voința de a in-

— Credeți că noi sin tem sin
gurii care vrem să fim lisați în 
pace cît mai repede de organele 
centrale ? — ne declara fără nici- 
un echivoc directorul Direcției 
agricole.

0 M*»-

ALEXANDRU 
BÂLGRÂDEAN

hw. a lî-t.

depli- 
fieca- 
relafii 
popor

A VIRSTEI JUVENILE
Ceea 

poalele 
Cornești, 
Hipodrom, situat undeva din
colo de marginea orașului 
Tg. Mureș — prilej generos 
oferit de marea finală pe 
țară a ..Crosului tineretului" 
— a fost mai mnlt dedt o 
întrecere sportivă, mai mult 
decît un festiva! modern al 
tinereții, mai mult decît un 
„război" declarat timpului, 
dificultăților unui traseu de 
cîțiva km. Poate că și cadrul 
natura], vremea însorită ori 
ambianța publicului — am
plificau rezonanțele și sem
nificațiile evenimentului. Cei 
480 de concurenți, care și-au 
cîștlgat dreptul, dîntr-un mi
lion, să participe la sărbăto-

ce am vuit ieri, la 
împSdnritului Platon 

în ața-ihul loc

reseul act final al eeJei mal 
populare competiții de macă. 
prin ardoarea ți pasiunea ca 
care și-au disputat șanoeie. 
au scris un dramatic *eem. 
nu lipsit, pe alocuri, dnpă 
cum vom vedea, de aecente 
lirice juvenile — Închinat 
idealului generos, uman al 
frumuseții si fortificării ge
nerațiilor prin sport. Cei 
care au semnat prezența la 
acest „cult fără zei" nu vor 
uita curînd declanșarea, ia 
asprele dispute de energii *1 
in invincibila hatărîre de a 
învinge, demne. în atîtea ca
zuri, de așii marilor perfor
manțe sportive. Imaginea a- 
cestor eroi ai alergărilor, 
care se disting prin nestră
mutata voință de a Ieși în-

vinjțătari, nu mă înde iese, se 
va fixa cu statornicie in me
moria spectatorilor care i-aa 
a mărit. Isprăvile lor, dărui
rea și curajul de care au dat 
dovadă, entuziasmul oferit 
întrecerii sportive ți virtua
lele calități demonstrate, var 
anima competițiile tinereții, 
fâcind ca in fiecare an am
ploarea lor să crească — 
spre lauda inițiatorilor și or
ganizatorilor — determinind 
apariția din anonimat a altor 
sportivi cu vocație, care să 
întregească gloria sportivă a 
tării.

VASILE CĂBULEA

(Continuare In pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IV-a)

Frontul larg al revărsării-de energii finalele naționale ale „Grosului tineretului — ediția a Ii-a, Tirgu Mureș '69"
Foto : VIOREL RABAi
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La 11 mai s-a deschis la Insti
tutul de Arhitectură din Bucu
rești cea de-a 25-a ședință a Co 
misiei permanente pentru Con
strucții a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc sub președin
ția lui G. Kosel din delegația 
R. D. Germane. La ședință parti
cipă miniștri și conducători ai 
instituțiilor centrale din domeniul 
construcțiilor din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

La ședința de deschidere, 
participanții au fost salutați de 
tovarășul G. Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Re- 

i Socialiste România lapublicii
C.A.E.R.

★
arh. Nicolae Bădeacu,Seara, ___ ________ ,

președintele Comitetului do Stat 
pentru Construcții, Arhitectură ți 
Sistematizare, a oferit o recepție 
în saloanele restaurantului Athe- 
nee Palace.

Au luat parte Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Dumitru Mosora, 
ministrul industriei construcțiilor. 
Matei Ghigiu, ministrul de con
strucții pentru industria chimică 
fi rafinării, conducători de insti
tuții centrale.

DumfnKA. 4r Gerha-i StaJ- 
t«-b»rr mtntocral Iedera! al

POSIBILITATEA

0 hotărîre a Consiliului de Minist

V

Consiliul de Miniștri a aprobat 
recent o hotărîre prin care m 
acordă posibilitatea angajării 
în muncă a studentilcr de la în- 
vățămîntul de zi. în funcție de 
timpul lor liber disponibil și în
deosebi în perioada vacanțelor, 
studenții pot fi angajați In mun
că în întreprinderi industriale, 
șantiere de construcții, unități 
agricole, institute de proiectări, 
centre de documentare, biblio
teci, în presă, cooperație, în ac
tivități turistice etc., cu normă 
întreagă, jumătate de normă, cu 
ora sau pentru o anumită lucra
re. Durata contractului de mun
că pentru studenți nu va putea 
depăși data repartizării în mun
că după absolvirea învățămîntu- 
lui superior.

în hotărîre se prevede că stu
denții pot fi încadrați pe funcții 
tehnic-administrative și de spe
cialitate, cu respectarea condiții
lor de studii și vechime prevăzu
te în indicatoarele în vigoare. 
Pînă la îndeplinirea unei perioa
de de 12 luni de activitate, aceș
tia vor fi salarizați cu salariile 
tarifare stabilite 
an de activitate 
vor fi încadrați.

pentru primul 
la funcțiile care 
în același timp.

60 de ani
SILVIU DUMITRESCU

de la înființarea liceului • RUGBI

„Mihai Viteazul" din Turda Sferturi de finală
ale Juniorilor

Duminică a avut loc la 
Turda cu participarea repre
zentanților organelor locale de 
partid și de stat, Ministerului 
Invățămîntului, a numeroși oa
meni de cultură care și-au fă
cut studiile liceale în această 
localitate, sărbătorirea a 60 de 
ani de la înființarea liceului 
„Mihai Viteazul". Festivitățile 
au început cu dezvelirea unei 
plăci comemorative. Adunarea 
jubiliară a fost deschisă de 
ing. Ion Vedeanu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal, 
primarul municipiului Turda. 
Apoi prof. Aurel Clamba, di
rectorul liceului Mihai Viteazul, 
a făcut un istoric al școlii, al 
dezvoltării învățăm întului la 
Turda.

Luînd cuvîntul, Aurel Duca 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președin
tele Consiliului popular jude

țean, a transmis cadrelor di
dactice și elevilor liceului săr
bătorit un salut călduros și 
felicitări din partea organe
lor de partid și de stat.

Vibrante saluturi au rostit 
acad. Constantin Daicoviciu, 
prof. Eugen Pascu, conf. univ. 
dr. Romul Todoran, prof. Ma
ria Nicoară, elevul Traian Be- 
raru și ing. Zaharia Nicu- 
lescu.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm a fost adoptat tex
tul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, între altele :

Profesorii și elevii liceului 
„Mihai Viteazul“ din Turda, 
care astăzi sărbătoresc 60 de 
ani de la punerea pietrei de 
temelie a acestui important 
lăcaș de cultură de la poalele 
Munților Apuseni, transmit 

cercetării științifice al R.F. a 
Germaniei, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au vizitat 
Monumentele istorice, Muzeul 
Satului $i cartierele noi ale 
Capitalei, precum și stațiunea 
Snagov.

Seara, oaspeții au asistat la 
Teatrul de Operă și Balet, la 
spectacolul cu opera „Bărbie
rul din Sevilla".

în timpul vizitelor, oaspeții 
au fost însoțiți de Nicolae Sîr- 
bu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Cercetării Ști 
ințifice, precum și de dr. F 
Stratling, ambasadorul R. F. ■ 
Germaniei la București.

Sîmbătă la amiază, tovară 
?ul Vasile Nlcolcioiu, secretai 
al C.C. al U.T.C., a primit de 
legația Uniunii Tineretului Co
munist (U.J.C.) din Cuba, con
dusă de Pedro Gomez Valle, 
membru al Comitetului națio 
nai al U.J.C., prim secretar al 
Comitetului U.J.C. al Provin
ciei Pinar del Rio, care la in
vitația C.C. al U.T.C, face c 
vizită în țara noastră.

La discuții, care sf-au desfă 
furat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat ac
tiviști ai C.C, al U.T.C A fost 
de față Jtșm Barreiro Gctxzx 
let, •rr.bMdera! Cubei ! 
BuecrvttL

...Orele fi,30. în marea Piață • 
| Trandafirilor din municipii 
|Tg. Mureș, apare. în sunet ca- 
I dențat de fanfară, marea co- 
| Ioană a demonstranților cro«iști. 
I Orașul întreg privește de la 
balcoane și din stradă, revărsa
rea de tinerețe și optimism. 
Apoi, după o jumătate de oră, 
scena se mută la locul de des
fășurare a întrecerilor. Reluăm, 
deci, filmul cu secvențele d« 
aici. Toți participanții așteaptă 
cu emoție deschiderea acestor 
pașnice „ostilități-. Un careu 
viu se formează te fața tribu
nei oficiale, unde iau loc tova- 

1 rășii Nieolae Veref, prim-secre- 
tar «1 Comitetului județean Mu
reș a) P.C.R.. membru al C.C. 
al P.C.R_, Mircea Angelescu, 
secretar al C C. al U.T.C.. Vi
sile Rus, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Tg. Mures 
al P.C.R., primarul munlcipiu- 

i!. Ion Necțaia. membru su
pleant al Comitetului executiv 
al Consiliului Central al 
u.G^JL. =i alte persoane ofi
ciale. reprezentanți ii organi
zațiilor «? organelor locale.

Tovarășul Mircea Aageteaea. 
-resedtete?e ccrrir*! centrale 
de orga ri^erte raper-

A

m mențioDe«ză ei 
jujiti an pe dmii 
contractului de nua.-jri diept-a 
R obli ei ții imhra ca cba lie 
anK2:ițiJor ca contract de 
că pe durați 
pentru o brarran

In Hotărtrra 
Miniștri se w uui 
rea studenților cava se anoțeaiti 
tn munci de a participa la toa
te formele de activitate stabili'-* 
prin planul de învițămînt. pre
cum fi faptul ci ei beneficiază 
în continuare de toate drepturile 
prevăzute pentru studenți pe pe
rioada școlarizării.

Ministerele, Uniunea Asocia
țiilor Studențești și celelalte or
gane centrale vor sprijini anga
jarea studenților în locuri de 
muncă corespunzătoare, care fă 
le permită îndeplinirea atât a 
obligațiilor școlare, cit și a ce
lor ce decurg din angajarea lor.

Angajarea studenților în mun
că va constitui un sprijin în pre
gătirea lor profesională, un mij
loc important de educare și va 
contribui în același timp la îmbu
nătățirea condițiilor lor materi
ale.

conducerii superioare de partid 
și de stat dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceauș eseu un fierbinte ri res
pectuos salut

In aceste momente solemne, 
gindul nostru se îndreaptă, cu 
stimă și recunoștință, spre ma
rii făuritori și apărători ai 
demnității neamului nostru. Se 
îndreaptă către gloriosul 
Partid Comunist Român, către 
iubita sa conducere, care au 
călăuzit harnicul $i talentatul 
nostru popor în lupta pentru 
sfărîmarea lanțurilor asupri
rii sociale și naționale, pentru 
edificarea României socialiste.

Demnul exemplu al înainta
șilor noștri întărește hotărî- 
rea profesorilor si elevilor li
ceului de a depune toate efor
turile pentru a fi la înălțimea 
lor și a zilelor pe care le 
trăim.

Avem toate condițiile. Prin 
grija partidului și a statului ne 
bucurăm de cele mai moderne 
mijloace necesare desfășurării 
unui învățămînt la nivelul ce
rințelor revoluției științifico- 
tehnice mondiale.

Noi, profesorii și elevii, ro
mâni și maghiari, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru for
marea de noi generații de ce
tățeni educați și multilateral 
instrulți, capabili să-și aducă 
contribuția din plin la reali
zarea visului de aur al ome
nirii în patria noastră — socie
tatea comunistă.

în aceeași zi, rtili de locui
tori ai municipiului, elevi și 
cadre didactice din Turda și 
împrejurimi au participat la o 
frumoasă serbare cîmpenească 
în parcul din apropiere, unde 
se află mormîntul lui Mihai 
Viteazul.

(Agerprea)

Pe podiumul de onoare

(Urmare din pag. I)

4.
6.

0 COMPETIȚIE

CATEGORIA JUNIOARE MICI (8M M) ! 1. ECA- 
TEKINA KADAR, campioană republicană (Bihor) ; 
1. Cristina Dragomir (Dîmbovița) ; 3. lulta Demeter 
(Harghita) ; 4. Io ni ța Ghecrghese (Brașov) ; 8. Le
lea Marin (Constanța) ; fl. Saveta Băncuț (Suceava).

CATEGORIA JUNIORI MICI (1 600 M) î 1. FLORIN 
BGONDEA, camplan republican (municipiul Bucu
rești) ; 2. Andrei Kelemen (Mureș) ; 3. Aurel Co- 
man (Brașov) ; 4. Dan Munețolu (Iași) ; S. Ion Mo
han (Sibiu) ; fl. Radu Rîndașu (Olt).

CATEGORIA JUNIOARE MARI (1 MM M) : I. 
GHERGHINA IORDACHE, campioană republicani 
(municipiul București) ; 2. Margareta Naghi (Cluj) ; 
1. Mari» Antonlciue (Suceava) ; 4. Ana Molcuț 
(Mehedinți) ; 5. Dorina Bărbățeanu (Cluj) ; 8. Va
leria Vîma (Vaslui).

CATEGORIA JUNIORI MARI (1 SM M) i L ORI-

GOHE FLOREA, campion republican (Dttnbovița) ; 
2. Vlorel Fărlgău (Cluj) ; 3. Octavian Munteanu 
(Sibiu) ; 4. Alexandru Hada (Alba) ; 5. Gheorghe 
Bădiliță (Neamț) ; 8. Mariua Constantinescu (Olt).

CATEGORIA SENIOARE (1008 M) • 1. NATALIA 
PIRȘE, campioană republicană (Argeș) ; 2. Georgeta 
Boamfâ (Brașov) ; 3. Pandellca Gavrilă (municipiul 
București) ; 4. Ana Baciu (Iași) ; 5. Elena Mîndrilă 
(Iași) ; fl. Elena Badea (Olt).

CATEGORIA SENIORI <3 OM M) 1 L ION SAS, 
campion republican (Brașov) ; 2. Auguatta Covaci 
(Sibiu) ; 3. Petre Iiimleș (Cluj) ; 4. Beli Tdrflk 
(Hunedoara) ; Bi loan Safta (Argeș) ; 6. Nicolae 
Micu (Sibiu).

CLASAMENTUL GENERAL PE JUDEȚE 1 1. Dîm
bovița — 2M puncta ; 2. Brașov — 231 puncte ; 
Cluj — 235 puncte.

A VIRSTEI JUVENILE
i curți alo-apoi rottetfe

Printre
o
altele, vorbi- 

..Partâcipăm, azi.

tuL
cu ix Line.
tors» a «pui :
la actul final a] celei de-a doua 
ediții a competiției atletice 
populare ..Crosul tineretului", 
organizat de către U.G S.R «1 
VT C-. eu «prijinul C N E F.S. 
ri al akor organe ri erganizatiL

De la o competiție la alta miercure de aur
de FĂNUȘ NEAGU

• ATLETISM

Pcriormanțc
de valoare

internațională

I In mai multe orașe din tară 
Irite Capitală s-au desfășurat 
I ălmbitl ri duminică te*HssrO« 
I de atietum dintre echipele de 
I cluban sau reprezentative de 
I județ, participante In aerula 
I A ri B ala Diviziei de lîktua 
I Ca fi în prima etapă, ri’.e-.a 
I rezultate excelente au ndjeat 
I valoarea întrecerilor.
I Ascensiunea săritorilor £a 
| a continuat, enlmtetod
| cu recordul republican de 2J3 
I m al lui Ion Serban ri cel TH 
I m. ai lui Mano le Mitflecis- _Fi- 
I milia- celor care an anna în 
I acest an cel puțin 2 m_ a-a mă- 
I rit cu prezența lui Alexandru 

Spiridon (2.M m) ; La Plmesti- 
Virgmia Bonei a trecut ștacheta 
înălțată Ia 1.76 m. De asemeni 
aruncătoarele de disc con^rmi 
forma bună de pini acum : 
Olimpia Cataramă a aruncat 
55.50 m ceea ce reprezintă una 
din cele mai bune performanțe 
mondiale realizate te acest an, 
iar Argentina Menis a reeditat 
aruncarea de peste 52 m din 
etapa trecută. Semnalăm ri 
clteva reintrări In activita
tea cornpetițională. Ileana Sil- 
lai (56”2 la 400 m). Mariana

| Goth C12’’2 la 100 mJ. Adrian 
Gagea (17,03 m. la greutate).

De la Brașov nu putem evi
denția nici o performantă deo
sebită, deoarece stadionul Trac
torul, cu pista de alergări deni
velată și neamenajată, nu a ofe
rit condiții cit de cit normale, 
pentru desfășurarea unui con
curs atletic.

Dar fiind vorba de un cam
pionat pe echipe, se curine să 
ne ocupăm, cit de sumar, de 
comportarea echipelor partici
pante în rîndul cărora s-au pe
trecut cîteva răsturnări de va
lori spectaculoase. Astfel, după 
prima etapă, echipa clubului 
Rapid, întărită peste noapte cu 
un masiv Iot de atleți de va
loare republicană (transferați de 
la mai multe cluburi, se afla în 
centrul atenției după ce reușise 
să întreacă pe atleții clubului 
Steaua. In întâlnirea de ieri 
însă, în care au primit replica 
studenților de la C.A.U., ei au 
fost nevoiți să cedeze, lăsînd 
de o parte si veleitățile de a ieși 
campioni. Pînă acum, doar Di
namo și C.A.U. (care se vor 
întîlni în toamnă) *sînt neînvinse 
și au șansele cele mai mari să 
decidă echipa campioană din 
ediția 1969.

Tn partea de jos a clasamen
tului se situează Metalul Bucu-

Am urmărit teri, pa clteva 
terenuri, jocurile din eadnti 
campionatului republican de 
juniori (sferturi de finală). Am 
men la aceste partide pentru 
a vedea ce operante" exiști 
în anticamera «portului cu ba
lonul oval. Prima constatare : 
raportul Capitală — provincie 
este favorahil provinciei, care 
participă la sferturi cu cin ci 
echipe, față de trei ale Capi
talei. Asta înseamnă că rug- 
biul a Început să „prindă" 
cheag ii în provincie si s-ar 
putea produce, într-o perspec
tivă apropiată, — printr-o mun
că intensă la nivelul juniorilor 
— și un echilibru valoric. Sem
nalăm deocamdată că în Între
cerile de ieri cele trei bucu
res te ne, pe planul rezultatelor 
în teren, au fost net superioare : 
Grivița Roșie — C.S.M. lari 
43—3. Școala sportivă nr. 2 — 
I.R.T.A, Tecuci 32—3, Clubul 
Sportiv Școlar — Ancora Galați 
77—0. Singura întâlnire te care 
și-au măsurat forțele două e- 
chipe provinciale a fost cea din
tre Rulmentul Bîrlad «i C.F.R. 
Brașov, Bîrlădenii, într-o bună 
dispoziție de joc, și posesori ai 
unor precise lovituri de picior 
căzute, au învins cu 11—3.

Federația română de rugbi a 
încercat să demonstreze câ 
acordă toată atenția acestei 
competiții. Eforturile sale s-au 
concretizat în organizarea tur
neului pe terenuri bune, în de
legarea unor arbitri consacrați, 
Ln asistarea meciurilor de către 
observatori șl specialiști. Aceste 
măsuri au dat o notă stâmula- 
torie pentru Juniori. însă a- 
ceeași federație ar fi trebuit să 
constate că grija cluburilor față 
de Juniori nu este prea... pă
rintească. Am văzut juniori evo- 
luînd în echipament necores
punzător (unele cluburi dau 
juniorilor de la rugbi resturile 
de echipament care rămîn de 
la secțiile de fotbal), am aflat 
că terenurile pentru antrena
mente sînt inaccesibile și. u- 
neori, nu dispun nici chiar de 
mingi. Să ne mai mirăm atunci 
de ce apare fenomenul de mi-

Alături de alte competiții și ac
țiuni eportive din întreprinderi, 
de Ia sate. școli șl facultăți 
„Crosul tineretului-, competiție 
cu un larg caracter de masă se 
înscrie pe linia mirurilor indi
cate de partid pentru dezvolta
rea mișcării de educație fizică 
>i spori din țara noastră, cons ti-

• HIPISM
Curse iară... curse

Cete I ii tr gări 
da teri au ofertti pe hipodro
mul din Ploiești, «octri p^ 
suMianm Majortzatea dsti- 
gătorilor an fort ntwsm^ 
abia ta vecănătatea sosinx. 
P-rreea afirma, fără teama de 
a greși, că «acseie «meuren- 
țtior au fost susîtixite cu 
multă convingere, că a- 
lergat din plecare pini la «o- 
rire fără menajamente ri 
fără «calcule-.

Evidențiem. In primul 
rini întreitul succes înregis
trat de conducătorul Con
stantin Iehim. care a reușit 
să dstige premiile ..băieți
lor" si -fetelor" (alergări 
■emirlasice rezervate cailor 
de doi azi) ri. respectiv, 
premiul Bușteni. O notă buni 
și pentru Ion Oltean u, care 
a cUtigat într-un final im
presionant „Premiul Bra- 
|OV".

P. 8. Poate ne Înșelăm, 
dar ni s-a părut foarte cn- 
riM felnl ia care conducă
torul S. Onache a înțeles 
să-si susțină șansele prin 
..pensionarii" săi Predeal ți 
Sonia, ambii coneurenți fiind 
doar figuranți în cursele res
pective. Semnalăm faptul. 
Intracit la ultima reuniune 
s-au mai înregistrat... cazuri 
de necinste. Mircea Ștefă- 
nesen și Traian Marinescu 
au efectuat curse contradic
torii. Ridicarea dreptului de 
a conduce pe timp de 6 luni 
ambilor driveri este o sanc
țiune binemeritată. Asupra 
eticii din incinta hipodro
mului trebuie însă să se ve
gheze cu mai multă grijă. 
Meseria tje driver nu trebuie 
să constituie o sursă de ve
nituri ilicite realizate pe 
spinarea publicului spectator. 

GH. ALEXANDRESCU

tuie o mărturie elocventă a in
teresului și pasiunii tinerilor 
noștri pentru practicarea exer- 
cițiilor fizice ți a sporturilor. 
Finala noastră, de astăzi, se 
bucură de condiții excelente de 
organizare, fapt pentru care vă 
rog să-mi permiteți să exprim 
in nurade Consiliului Central al 
U.G.S.R. și al C.C. al U.T.C. cele 
mal caWe mulțumiri organelor 

Mlrceo 
tuturor

Am trăit o duminică fără 
mărimi- O duminică fără 
fotbal e o sansonetă care n-a 
Drim nicăieri. Ieri n-am 
avut patmă. n-am avut ze!_ 
n-am avut certuri. Ieri, noi 
cei care cimoaștera numai 
păcatele diviziei A. am tră
it 'ari. Ieri a fulgerat nu
mai ta divizia B. Ieri a nins 
K i-a revărsat Dunărea la 
Galați. Cartierul TtglLna a 
tras obloanele Politehnica 
a Diardui la Eertrontea. S-a 
înecat pe uscat EXipă mai 
bine de jumătate de in de 
amăgiri ri merante. Politeh
nica de Ia Galați ucide ta 
suporterii săi nădejdea. Stea- 
rzl meu. cistteătoare te Paș
cani. nu va mai ceda probe- 
bu payrL Ieri, la Braaov 
luna apârtad Dește munți 
era o mizzle de fotbal FoMi 
arfrpă a Paoiesteanu. a
acflkui oa rar» a iubrt-o ca 
nimeni attal ri care a murii 
zmi-rt. se Întoarce în aadia 
de aur. E meritai tai Val fes
tin Stăneseu. E a dus Gîu- 
lestii ln camavaL el va fare 
si aurtdl ri munții Braaovn- 

îmi oare râu de Galați.
Nu e 
punctul ace^a In minus mi 
se pare a fl fatal. Iml vine 
să zic că ne matei Dtmării 
me?e ’nflorerie numai ■- 
venture, numai dorul de 
nlecări si de fete. La Galati 
ri la Brăila nu se mai nasc 
fotbaliști. Păcat.. Acest ți furt 
cu lăutari merita dus Ia În
cercare, merita și el îmbol
năvit de neaomn si de dra
goste pentru fotbal Rateul 
Politehnicii H azvlrie De gă- 
lățeni ta brațele Mazării. 
Acolo unde Sire tu] se varsă 
In Dunăre sl craoul sare din 
apă direct în farfuria cli
entului. domnește mîhnirea 
și deziluzia.

Să părăsim divizia oase
lor rupte si sl trecem ca să 
sounem cîteva vorbe despre 
unsDrezecele care ne va re
prezenta miercuri la Lau
sanne. I-am urmărit aseară 
pe băieții lui Angelo Nicu-

totul pierdut dar

D I VI 
Seria I. Chimia Suceava — Poiana Cîmpina 2—0 ; Politehnica 

București — Ceahlăul Piatra Neamț 1—0 ; C.F.R. Pașcani — 
Steagul roșu 0—2 ; Portul Constanța — Flacăra Morenl 1—0 ; 
Dunărea Giurgiu — Progresul Brăila 1—0 ; Oțelul Galați — 
Gloria Bîrlad 4—0 ; Metrom Brașov — Metalul București 4—1 
Electronica Obor — Politehnica Galați 2—1.

După 25 de etape, In clasament conduce, din nou, STEAGUL 
ROȘU cu 34 de puncte. Pe locul doi : Politehnica Galați (33 p.J.

Seria a II-a : Minerul Baia Mare — Metalul Turnu Severin
1— 0 ; C.F.R. Arad — Politehnica Timișoara 1—3 ; C.S.M. Sibiu
— Olimpia Oradea 3—1 ; C.F.R. Timișoara — Medicina Cluj 
4—1 ; Industria sîrmei Cîmpia Turzil — Electroputere Craiova
2— 1 ; C.F.R. Cluj — Metalul Hunedoara 2—4 ; Gaz metan Mediaț

— C.S.M. Reșița 3—0 ; A. S. Cugir — Chimia Rîmnicu Vîlcea 
1—0.

In clasament, după 25 de etape, conduce C.F.R. CLUJ (35 de 
puncte). Pe locul secund C.S.M. Reșița (29 p.).

reușit să cîștlgi T 
Florin Sgondea 
proba de 1 500 
elev la Liceul 
din București.

m 
T.

zentarxta orașului Bihor, efleva 
Ec&terlna Radar, de la Liceul 
w. 4 Oradea, care nici nu a 
împlinit încă 15 ani...

Unde se găsește expflăcațla 
unor asemenea aucce» 7

— Cum ai 
11 întreb, pe 
concurent la 
(15—16 ani), 
Vladtaaîreecu

— Cu voința...
— Am dorit să înving... M-em 

pregătit, iar alei am depus toa
te eforturile să-mi realizez do
rința... îmi dedlară cîăti£Stoa
rce probei de junioare mari 
(17—18 ani: 1 000 m), eleva
Gherghina Tordache, de la Li
ceul Industrial de construcții 
din București.

Dar. poate. faptul cel mal 
Twittnnant al Finalei de la Tg. 
Murei ae găsește in participarea 
la oncurv a unei tinere mun
citoare brașovene. Jeaiea Gavril, 
de la Uzinele ..Steagul roșu". 
Ea ee pe primai loc la
hn ne județ. Negăstad-o (lo
cuiește te etvntma Budila. la 
fan de oraș), organizatorii 
■dua la Finală, concurentele 
DC locul 2 ri 1 Dar lat! efi 

20
au 
de 
In

lescu în meciul cu Juniorii 
Progresului. In lumina nesi- 
jniră. de Luminare sau de 
feștilă, de oe stadionul Re
publicii Dumttrache si plu
tonul De care-1 conduce 
s-au jucat de-a hoții si var- 
diștil cu micii bancheri din 
strada dr. Staicovici. Scorul, 
de-a dreptul astronomic, nu 
are nici o Importanță. An
trenorii naționalei au purces 
la această reoctitie genera
lă eu public, cu intenția, bă
nuiesc. de a verifica nu pa
sul si rezistenta sclecționa- 
bililor. ei schemele tactice 
pe care vor să le aplice în 
țara cantoanelor. Mi-au plă
cut foarte mult Răducanu, 
Boc. Dan. Luceacu ți corsa
rul roib. Dinu. Radu Nun- 
wefler. Dembrovwchi ți Săt- 
măreann ml s-au părut ne
siguri- Consider de datoria 
mea si le «pun eu franciMe 
cl !a LauMiine trebuie «ă a- 
r*^iee te luptă tot ceea ce 
•u mai bun în ei. că un sin
gur moment de dells are sau 
de indolență poate să ne fie 
fatal. Jucăm miercuri în El
veția peats cel mai impor
tant meci din istoria fotba
lului românea? Sî nu avem 
dreptul să-1 pierdem. Pen 
tru că astăzi. aproape ca 
nlriodată. dispunem de o 
echipă te stare să se bată 
cu orice formație de primă 
mină din Europa. Cred în
tr-o victorie care să ne fac3 
să uităm coșmarul si noap
tea valpurgică pe care le-am 
trăit la Zurich în urmă cu 
doi ani- Cred si în răzbuna
re. Pentru că acea înfrânge
re nenorocită, care mă obse
dează si acum, trebuie plă
tită. Doresc ca această mier- 
cure să fie de aur. După 
atîția ani și ani amari avem, 
cred, si noi dreptul să ne în
fruptăm cu 
de post. Si 
Dumitrache. 
capabil sâ 
helvetă. Si
steaua norocului.

zi
în

om

dulce Jntr-o 
cred nes oua 

singurul 
spargă furtuna 
mai cred și în

LA VIENA A AVUT loc tra 
gerea la sorți a grupelor pentr 
..Cupa Europei" la atletisr 
ediția 1970. Selecționata masei 
lină a României face parte di 
grupa a 3-a, împreună cu echi 
pele Olandei. Spaniei. Grecie 
si Turciei.

Z I A B

Pe ultimii metri, culoarul viu 
al oficialilor 12 conduce pe 
Florin Sgondea (municipiul 
București) tpre titlul de 
campion al categoriei 15-1(5 ani 
Fotografii de VIOREL RARA

ultima clipă sosește ri «a, pe 
cont propriu. Se prezintă la co
misia de organizare ou Diploma 
de la faza județeană, cu artico
lul din ziar ce-1 consemna nu
mele. Evident a concurat (fl-R 
clasat pe locul 7 întră 80 de 
■portive) o victorie, dacă ținem 
■eama de hotărî rea ei de a re
veni în anul următor, la viitoa
rea ediție a „Crosului tineretu
lui-. șl mal bine pregătită.

★

Victoria «portlvl este un 
tiu de mîndrie. 
aceea ri este 
rîvnit Am acria 
pre cel care au 
cea mai înaltă a 
onoare. Dar la fel de merituoși 
sînt si ocupanții celorlalte 
locuri, c^re. deopotrivă, merită 
îmbrățișați ri aureolați eu un 
titlu de cinste, cel al consacră
rii aportive. Aici. în această 
arenă naturală, s-au Înfruntat 
500. dar în spatele lor. intuim 
se materializează chiar, coloa
na defilînd a milionului de ti
neri cîstigati pentru sport — 
principalul /învingător din a- 
ceflstă tinerească confruntare 
de forte, de ambiții 81 pasiuni

ti- 
De 
de

de glorie, 
tatr-atîta 

mal mult des 
urcat treapta 
podiumului de

Tenismenii

români
in turui doi ai
„Cupei Davis“
România R.A.U.: 3-2

Desfășurată timp de trei 
zile pe terenurile Progresul 
din Capitală, întâlnirea de 
tenis pentru „Cupa Davis'1 
dintre selecționatele Româ
niei și Republicii Arabe U- 
nite a luat sfîrșit cu scorul 
de 3—2 in favoarea jucăto
rilor români. In ultimele 
două partide de simplu, Ion 
Țiriac l-a Învins cu G—4 
3—6, fi—4, 6—3 pe El Moutaz 
Sonbol, în timp ce Iile Năs- 
tase a pierdut cu 2—6, 6—1. 
3—6. 1—6 în fața Iui Ismail 
El Shafel. In turul doi al 
„Cupei Davis", echipa Ro- 
mlnîei va întâlni (tot la 
București) reprezentativa Is
raelului, care a eliminat for

mația Portugaliei.

MERIDIAN
• LA ARAD a-a disputat me 

ciul internațional de fotbal din 
tre fruntașa campionatului nos 
tru, U.T.A., și echipa vest-ger- 
mană Alemannia Aachen. At 
învins fotbaliștii români cu sco
rul de 1—0 (0—0).

Astăzi sfori în „Cursa Păcii"
ASTĂZI se va da startul d' 

la Varșovia în cea de-a 22-a 
ediție a competiției cicliste 
„Cursa Păcii". închinată prie
teniei între popoare. La tradi 
ti on ala întrecere sportivă, care 
se desfășoară în organizare» 
ziarelor ..Trybuna Ludu“ 
„Neues Deutschland" șl ..Rude 
Pravo". vor lua parte 97 de 
concurenți din_ 14 țări. Traseu’ 
(Varșovia — 
aproximativ 
în 15 etape, 
vor disputa 
individual.

Anul acesta, la „Cursa Păcii" 
echipa României (prezentă la 
toate edițiile de pînă acum) va 
fi alcătuită din șaote concurența 
Ion Ardeleanu. Walter Ziegler 
Gheorghe Moldoveanu. Nîcola 
David, Vilmoș Egyed. Teodo 
Puterlti și Dumitru Nemțeanu

Berlin) măsoa-ra 
2 000 km. împărțit 
dintre care trei se 
contra cronometru



Interviu acordat Vizita delegației săptămîna pe glob
de tovarășul Nicolae Ceausescu, CC. al P.C.R. în Belgia

secretar general al C.C. al P.C.It, 
președintele Consiliului de Stat 

trimisului special al ziarului italian 
„Corriere della sera'*. Enzo Bettiza

(Urmata din pag. I)

ÎNTREBARE:

Domnule președinte, este cu
noscut că dumneavoastră susțineți 
de mult timp că țările mici M 
mijlocii ar trebui să joace m a- 
lele noastre un rol mai octac ca 
politica mondială. Concretizând 
acest aspect, care ar trebui ai 
fie, după părerea dumneavoastră, 
în momentul actual, roiul pe 
care aceste țări l-ar putea juca 
tn asigurarea păcii și eecuritățu 
în Europa și în lume ?

RĂSPUNS :

Una din caracteristicile funda
mentale alo lumii contemporane 
este prezența pe arena monmi1! 
a unui număr tot mai mare ds 
state care participă activ la viaU 
internațională și își rpun cuvântul 
în problemele cardinale ale po
liticii mondiale, ale omenirii Fi
rește, datorită potențialului a to* 
fluenței lor, marile puteri poartă 
o răspundere însemnați față dc 
soarta păcii și pot aduce o con
tribuție însemnați la prrâtiinpr- 
narea unui nou război, la cauza 
securității popoarelor, a colabo
rării internaționale. Dar, aiitun 
de acestea, țările mici și nnjk>cu 
pot — Și trebuie — U ««- 
incontestabil, un rol deosebit dr 
important în influențarea evem- 
mentelor, în determinarea mai 
curs hotărît spre destindere 9> 
pace. Problemele vieții «stersa- 
ționale au căpătat In «Me noas
tre o asemenea amploare încât ne 
mai poate fi concepută rezolvarea 
lor făr& participarea tnbxrar po- 
poarelor, a tuturor țărilor. în »- 
cest context înscriem și eforturile 
țării noastre — alături de ala 
celorlalte țări mijlocii și mid — 
pentru o contribuție activă la re
zolvarea problemelor vieții con
temporane în interesul tuturor 
popoarelor, al păcii și colahnrini 
internaționale.

ÎNTREBARE:

Care este poziția dunsneocom- 
tră actuală in legătură ae •" 
blemele majore ale atfșcm co
muniste internaționale ' !■ ce 
spirit îfi propune Partidad Coreu-

Mut RomAn *d piemspe *- 
toarte amtermtd w-jeterei 
partidelor commnate >■ 
rești. pmdza^d pentru hsc s.- 
me le lăoccoca *

RĂSPUNS :

la Iteerw»a Uea^ d» itete

BRUXELLES 11 (Agerpres). 
— în continuarea vizitei pe 
care o întreprinde in Belgia 
cofc’g-.ia C C. ai P.CB. con
dusă de tovarășul Virgil Tro- 
fin, a depus duminică 11 mai 
o corolă flori la monu
mentul din Ostende al mari
narilor căzut; în cel de-al doi
lea război mondial In lupta 
contra ocupărilor hiilferiști. 
In aceeași zi. delegația a vizi
tat citer* in cunoîscytele mo- 
numeste istorice ale crasului 
Bruges. Delegația a fost m- 
soțitâ de tovarâșul Albert Co- 
nxnck, membru al Biroului 
Politie, secretar al CC al 
P C Belgian, precum șn de 
Alexandru Llz&reanu- amba
sadorul Republicii S^-ric’iste 
România in Belgia

Seara, -a sediu! ambasadei 
a avut loc un dineu la care 
au participat tovarășii Virgil 
Trofm, membru ai Comitetu

lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent secretar al CC al 
P CJL — șeful delegației, Du
mitru Coliu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
CC al P CR-, președintele 
Colegiului Central de partid. 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la CC al P.CJL 
și Ștefan Mocuța. secretar al 
Comitetului Județean Arad al 
P.C.R. Din partea conducerii 
Partidului Comunist Belgian 
au fost prezenți tovarășii 
Marc Drumaux. președintele 
P.CB. Jean Blume, Albert de 
Coainck și Joseph Turf, 
membri ai Biroului Politic și 
secretari ai C.C al P.C.B., 
Gastcn Moulin, membru ai 
Biroului Politic, Robert Des
ire: și Marie Guisse. membri 
ai CC ai P.C B. și Antoine 
Laurent, adjunct de șef de 
secție la CC al P.CJB.

Tovarășul
[mii Drăgănescu

și-a încheiat \izita 
in Suedia

STOCKHOLM 11 (agnprak 
— Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miuiștri 
al Republicii Socialiste Romizra, 
și-a încheiat vizita în Suedia, 
plecînd spre țară- Pe aeroportul 
„Arlanda" din Stockholm, oaspe
tele român a fost condus de Kris
ter Wickman, ministru pentru 
problemele economice al Suedi
ei, de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și din Ministerul Industriei.

A fost de față ambasadorul 
României în Suedia, Eduard 
Mezincescu, membri ai ambasa
dei și ai Agenției economice ro
mâne la Stockholm.

în ultima zi a șederii sale în 
Suedia, Emil Drăgănescu a vizi
tat hidrocentrala din localitatea 
Stomarfors, situată pe fluviul 
Ume.

PartxW ntre te te
faptul cft artăn teacaern coeare

Hbm MEteSteroteteSi te

F> e

• ÎNCHELVDU-SI VIZITA 
oficială de cinri ziLe ta bik 
mtnUsnxS afacerilor externe x* 
R D Germane Otto W:nrer. a 
turări* duminică Begtete. E 
a fost primit de uresedinlrie 
jr«Han Ahmed Haasaa a! Bate*

ORIENTUL APROPIAT
După convorbirile de la Beirut

• LA CAPĂTUL A TREI 
ZILE de convorbiri între autori
tățile libaneze și organizațiile 
palestiniene, discuțiile nu au a- 
juns la nici un rezultat, ambele 
părți rămînînd pe pozițiile ini
țiale — apreciază corespondentul 
din Beirut al agenției „France 
Presse". Guvernul libanez se o- 
pune cu hotărfre ca teritoriul de 
sud al țarii să devină o bază de 
operațiuni a organizațiilor pa
lestiniene. La rîndul lor organiza
țiile palestiniene continuă să cea
ră libertate de acțiune pentru 
grupările lor armate, motiv care 
după cum se știe a stat la baza 
recentelor conflicte dintre armata 
libaneză și comandouri.

• AGENȚIA france 
PREȘ SE, reJexindu-se la o știre 
apăruta în ziarul „Al Destour 
informează că a nooă «xcadnlă 
de avioane americane de vână
toare de tipul ^tarfi fitter" a 
fost adusă în Iordania în cursul 
săptămînii trecute. Ziarul amin
tește că în cursul conferinței 
sale de presă de la 29 aprilie, 
regele Hussein al Iordaniei a de
clarat că mai multe escadrile de 
avioane de vînătoare vor fi im
portate din S.U.A. și că în scurt 
timp armata aeriană iordaniană 
va fi în măsură să asigure apă
rarea spațiului aerian al țării.

câ p te «eter parftted v wtra re 
tear tetei pawCrw a derreka te*

L P. UNGARA. — Podul Elisobela din Budapesta în cursul 
kverorilor de renovare începute de curînd

Petrolul iranian
NeqoaenJe dube Mtoritițile de la Teheran și consorțiul occidental

Negocierile dintre lutoritițile iraniene și reprezentanții 
consorțiului occidental care exploatează zăcămintele din 
nce«* t*ă. au intrai in faza confruntărilor directe ale 
pnetetov ie redero divergente in ceea ee privește evoluția 
>«on a rriatiilar dintre guvernul iranian și cele 7 mari

• pârtiei

Para-. xaaftarj a cerx 
cccLfare petrcăjere Krfcse 
«X-i gan=te» redere^țe oe 5 
mîl^zroe xJari pentru per-.oa- 
da 1S£T—19?3 prin sporirea 
extracției de petrul Reprezen
tanții *•-au eschi

vat pini In prezent <â dspxm- 
dâ favsrami la areasii cerere. 
jȚ-^ern-xi refur-tl tor de a 
ndica nesul exploatlni cu 16 
la sutâ, pentru a acoperi va
loarea reaevențelcc pe care o 
revendici partea iraniană, 
prin tactul că ia acest an ce-

VIZITA LUI P MACOVB
MID GatMANA

s c u I' -t
• PBl-FMVTTLI Cawac-

• ACTOBrrATI militare ame
ricane aa aauniai «îmbată că ua 
at militar de lip B-52 l-a 
priba^Ai ia arcan, in apropiere 
da baca aeriană Andenan. Avia- 
■■1 apartiaind relei de-a treia 
divizii aerieae. urma să participe 
la na raid asapra Vietnamului 
de nud- Cel «ale membri al 
eablputeiui si-au pierdut viața, 
te arma arestad acrid ea L

CER» D€ NAȚIONALIZARE 
IN CHILE

• DUPĂ CUM i-a mai aan- 
țat. la Jflalayexia aa avat tec 
kLnbăiă alegeri cenerale ia ve
derea deseauiării eelar 144 de 
membri ai ParlameatalaL Petri- 
rit primelar reraltate aaaațate 
îa canal aepții. partidul alianței 
(partid de ruvernămînt) abținase 
deja cele 73 de locuri — majori
tate necesară formării guvernu
lui. Primul ministru al Malaye- 
xieL Tnnku Abdul Rahman, fl-a 
menținut locul cu a majoritate 
de 3 5M voturi. Pe de altă parte, 
ministrul informațiilor, Senu 
Abdul Rahman, gi-a pierdut la
cul in Parlament.

Tulburări în 
universitățile 

americane 
îngrijorare 

la Washington
Autoritățile americane sînt 

îngrijorat» in legătură ca 
noile tulburări care au avut 

in uîtimele zile în mai 
mube universități si colegii 
din S-U-A Presa americană 
care a apărut duminică la 
New York xxiblică informa
ții si fotografii in legătură 
eu aceste incidente. Se in
formează totodată că preșe
dintele Nixon a avut simbă- 
tă 1a reședința sa din Flori
da o Întrevedere cu vicepre
ședintele Sniro Agnew, la 
care au participat, de ase
menea. procurorul general. 
John Michell, și ministrul 
pentru problemele sănătății 
ti educației. Robert Finch. 
Deși oficial nu s-a anunțat 
nimic în legătură cu proble
mele abordate la această în- 
tilnire. in cercurile apropia
te Casei Albe se vorbește cu 
tot mai multă insistentă des
pre neliniștea privind situa
ția din universitățile ameri
cane și de riscul re izbucni
rii incidentelor rasiale de 
amploare în mai multe state 
americane. Agenția France 
Press e informează, la rîndul 
ei. că mai multi senatori 
americani au cerut președin
telui Nixon să inițieze o re
formă care să satisfacă re
vendicările studenților și 
să instituie măsuri concrete 
împotriva discriminărilor 
rasiale în instituțiile superi
oare de învătămînt.

rerea de petrol pe piața mon
dială a CJLzoscut declt o 
creștere de “ ia sutL Această 
poziție a coriso<T-riti a fost 
dublați de propunerea sa de 
a acorda dear o pane din a- 
cesîe redevenîe iar restuL 
pini la stma revendicați de 
guvemri iranian, si **e sccpe- 
ritâ pr*n credite. Această so
luție de compromis nu a im
presionat însi atitudinea păr
ții iraniene — reiate azi agen
ția A_P. Mai mJt chiar. Iranul 
a avertizat consorțiri ci în ca
zul ci nd nu va da curs cererii 
»rie. ii va ndica dreptul de 
exploatare pe aproximativ =X) 
la șuti d:n concesiunile ce U* 
deține și care nu au fost valo
rificate pini acum ZAcimin- 
tele acestora ar urma să fie 
încredințate spre exploatare 
Societății naționale iraniene și 
unor companii străine cum ar 
fi cele franceze, vest-germane 
și japoneze dispuse să acorde 
recevențele așteptate.

Programul lui 
„ Apollo -10"

In omnl zharabii cir- 
cumluBar. m re terepe 
la ÎS ■■■■. dai £■ cei 
trei menbri ai echâ- 
pajnlim cabinei epați^e 
„Apollo-lt" var inenaicra 
Lnna de dană ari, la «te
tania de amnai 14.8 ldte- 
melri.

înainte de a ameriza ta Ocea
nul Pacific, La 192 de ore după 
începerea misiunii, echipajul re 
fi îndeplinit toate manevrele 
aselenizării pe care le re efec
tua în luna iulie echipapi] ca
binei „Apollo-ll“. cn excepția 
aselenizării reale.

In timpul zborului arcumlu- 
nar, echipajul „Modulului hm^f 
va îndeplini manevre de naviga
ție și va studia de aproape 
„Marea Liniștii", locul ales pen
tru aselenizarea echipajului ca
binei spațiale ..ApoDo-ll“.

Potrivit declarațiilor unui 
purtător de cuvînt al Administm- 
ției naționale pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (NA.S..A.), în cazul 
cînd ar avea loc o defecțiune, ca
bina „Apollo" dispune de sufi
ciente rezerve de combustibil 
pentru a veni în ajutorul „modu
lului lunar". în cazul cînd moto
rul principal al cabinei nu va 
funcționa normal, motoarele „mo
dulului" vor putea readuce tot 
complexul pe Pămînt.

Cursa
Marți, lista can did ații or pen

tru Eiysee re dobîndi înfățișarea 
finala. Abia atunci vom putea 
cunoaște pe toți protagoniștii bă
tăliei prezidențiale — numele 
dar și numărul lor. Deocamdată, 
consemnăm incertitudinile care 
re mențin cn toate că termenul 
ultim al depunerii candidaturilor 
este atât de apropiat Săptămîna 
politică franceza s-a încheiat 
fără ca marile semne de între
bare să-și fi găsit răspuns. Daca 
Pompidou încearcă să lărgească 
raza de acjiunc a campaniei sale 
electorale, printr-un ton ponderat 
și elastic, Alain Poher n-a 
dat un răspuns definitiv ce
lor ce îl îndeamnă sâ co
boare în arenă. „Eu nu sînt 
candidat și nici nu doresc să 
fin. dar voi fi probabil obligat U 
aceasta..." — a spus președintele 
interimar lăsînd deschise porțile 
unei prezențe în cursa pentru 
Eiysee care — după unii ■— va 
£l oficializată luni. Sprijini
torii lui Poher contează pe 
o retragere a candidaturii 
Ini Gaston Defferre, primarul 
socialist al Marsiliei. Unii 
din liderii S.F.I.O. ar fi dis
puși sa accepte o asemenea for
mulă dar dificultatea unei decizii 
provine din complicațiile multi
ple ale actualului joc electoral. 
După ce a zădărnicit o candida
tură unică a slingii, S.F.I.O. se 
poate ralia acum centrului ? E- 
fectele furtunosului congres socia
list de Ia Alfortville încep, să se 
resimtă. Congresul acesta tre
buia să marcheze nașterea unui 
S.F.I.O. „renovat", întinerit, un 
partid ce dorea să se înfățișeze 
dinamic, realist, receptiv la nou, 
Dar, în locul acestei imagini, 
S.F.I.O. a oferit spectacolul unei 
rapturi. Convenția cluburilor re
publicane, condusă de Franțoîs 
Mitterrand, consideră drept nule

pentru Eiysee
hotărârile de Ia Alfortville. Or, 
„convenționaliștii“ prin prezența 
lor în noul partid trebuiau să-i 
confere acestuia ineditul, elemen
tul novator. Ruptura s-a produs 
în jurul candidaturii preziden
țiale : vîrfurile S.F.I.O. au res
pins candidatura unica a stîngii, 
au refuzat reeditarea experienței 
Mitterrand care — Ia ultimele a- 
legeri pentru Eiysee — a repre
zentat un cert succes al forțelor 

de stingă. Manevrele din culisele 
congresului de Ia Alfortville au 
impus candidatura lui Defferre, 
om politic situat în aripa de 
dreapta a partidului, adversar al 
înțelegerii cu comuniștii și sim
patizant al ideii de coaliție cu 
centrul. Apelul Ia unitate al 
Partidului Comunist Francez, al 
altor forțe de stingă, n-a găsit în
țelegere. In aceasta împrejurare, 
Partidul Comunist Francez a de
semnat drept candidat pe unul 
din fruntașii săi, veteran al miș
cării muncitorești — Jacques Du- 
clos. Merită semnalată campania 
intensa desfășurată mai ales în 
uzine, facultăți, ca și în diferite 
cartiere, în favoarea unității stîn
gii. Petiții și moțiuni sînt adre
sate partidelor de stingă pentru a 
găsi modalitatea unei candidaturi 
comune pe baza unui program 
comun. S.F.I.O. nu pare dispus 
să-și reconsidere atitudinea. Par
tidul Socialist Unificat și-a lansat 
în cursă propriul candidat — Mi
chel Rocard

Georges Pompidou — ale că
rui poziții au fost întărite prin 
sprijinul primit din partea lui 
Giscard d’Estaing — își definește 
opțiunile politice, încercînd să 
precizeze atît elementele de con
tinuitate ale politicii franceze cit 
și nuanțele noi, de natura să ob
țină adeziunea unora din cei ce 
au votat „nu41 cu ocazia referen
dumului. FRANCE PRESSE a-

fimia ca Pompidou a lansat în 
această privința „o vastă ofensi
vă". El a afirmat că rezultatele 
referendumului „marchează voin
ța unei schimbări de care toți 
democrații trebuie să țină sea
ma", adăugind: „Stilul celei de-a 
V-a republici fără de Gaulle nu 
va putea fi' decit diferit de cel 
de pină acum".

Candidatul U.D.R. a precizat 
totuși că „principiile esențiale ale 
celei de-a V-a republici vor fi 
păstrate", amintind printre aces
tea promovarea unei politici de 
menținere a independenței, „de 
îmbunătățire a relațiilor cu toate 
țările indiferent de regimul lor, 
de construcție a unei Europe stă- 
pîne pe destinele ei, de luptă în 
favoarea dreptului popoarelor de 
a dispune de ele insele, în folo
sul păcii".

Ezitările centrului și echivocu- 
rile pe care aceste ezitări Ie ali
mentează se datoresc greutății de 
a se concilia tendințe contradic
torii. Unii din sprijinitorii lui 
Poher ar dori să-1 vadă pe pre
ședintele interimar mai mult de- 
cît un simplu candidat al cen
trului și, fructîficind divizarea 
stîngii, să-1 lanseze în numele 
unei „candidaturi a NU-ului“.

Ceasurile care preced închide
rea listei candidaților și publica
rea ei în „Jurnalul oficial" vor 
aduce clarificările așteptate. Du
minica a fost agitata pentru sta
tele majore ale partidelor, obli
gate să refacă continuu schemele 
posibile și probabile ale unei bă
tălii care se anunță dură. Ori
cum, proliferarea candidaturilor 
pare a fi în beneficiul lui Geor
ges Pompidou. Dar, se afirmă la 
Paris, finalul cursei prezidențiale 
se anunța viu disputat și nici un 
candidat nu se poate considera 
cîștigător sigur. Urnele sînt, de
seori, o sursa de surprize...

Un program realist
Dosarul vietnamez a reintrat 

în actualitate. „Tratativele 
pentru restaurarea păcii în 
Vietnam au prins subit viață'* 
— constată TIMES și opinia co
tidianului londonez o reîntîlnîm 
și in coloanele altor ziare. 
FRANCE PRESSE exprimă pă
rerile care se fac auzite pe ma
lurile Senei: „Acum ' există 
premise ca conferința cvadri- 
partită să intre intr-o fază 
nouă". Elementul determinant 
al acestei evoluții il reprezintă 
propunerile în zece pancte pre
zentate la tratativele de la Pa
ris de delegația Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud. După săptămîni în 
care lipsa de spirit constructiv 
■ Washingtonului condamnase 
negocierile la sterilitate, pro
gramul realist al F.N.E. creează 
premisele unei reglementări 

iatereselar pieii- Ex- 
prizniud parii iile de priaeipin 
capppruie sah deînmâna de 
^rele dări pupele ale F3Î.E.*. 
aflate la eaaear<aa|ă eu pexl- 
ția la patru pneie a R- D. Viet- 
■am. luiad ia eaasidenre 
desfigurarea evenimentelor șl 
tespirindu-se din dorința de a 
re ajunge la a soluție politiei. 
Frontul Național de Eliberare 
a presentat conținutul esențiil 
al unei rezolvări globale a pro
blemei sud-vietnameoe. Pre
misa acestui program o repre
zintă respectarea drepturilor 
naționale fundamentale ale po
porului vietnamez consacrate 
prin acordurile de la Geneva : 
independența. suveranitatea, 
unitatea sl integritatea terito
rială. Fără îndoială, orice solu
ție justă trebuie să țină seama 
de necesitatea ea S.U.A. să-șl 
retragă în întregime si necon
diționat din Vietnamul de sud 
trupele, personalul militar, ar
mamentul și materialul de 
război, să renunțe la toate ac
țiunile eare lezează suveranita
tea, teritoriul și securitatea 
Vietnamului. Se remarcă subli
nierea faptului că „problema 
forțelor armate vietnameze în 
Vietnamul de sud va fi regle
mentată de părțile vietnameze 
intre ele*. Un viu Interes a sus-

S.UJL — Recent, în fața clădirii Tribunalului federal din New 
York, n avut loc a demonstrație de solidaritate cu tînârul 
Peter Kiger, condamnai la închisoare pentru arderea ordinului 
de concentrare, gesl prin care-și exprima protestul fața do 

războiul din Vietnam

citat ideea formării unul gu
vern de coaliție „refleetînd în
țelegerea naționala și o largă 
uniune a tuturor păturilor 
populare”. Cele îece puncte ale 
programului dan un răspuns 
clar problemelor actuale si de 
perspectivă ale Vietnamului de 
sud. indică modalitatea unei 
reglementări pașnice care să 
pună capăt unei prelun«rite 
vărsări de singe. NEW YOllK 
TIMES remarcă „tonul mode
rat al propunerilor" și „realis
mul conținutului lor" iar IN
TERNATIONAL HERALD TRI
BUNE consideră propunerile 
„un pas semnificativ către o 
reglementare a conflictului 
vietnamez".

Thieu șl compania au reac
ționat printr-o tentativă de mi
nimalizare a propunerilor. Ges
tul n-a surprins. In schimb, Ia 
Casa Albă s-a manifestat pru
dență. Președintele Nixon șl 
colaboratorii săi apropiați au 
petrecut gfîrșitul de saptămînă 
examinînd dosarul vietnamez. 
Washingtonul nu se poate es-

ehiva de la o opțiune clari, 
netă. Influentul senator Mike 
Mansfield aprecia că propune
rile F.N.E. oferă „a posibilitate 
dătătoare de speranțe eă trata
tivele de la Paris se vor urni 
din punctul mort".

In ajunul turneului sin In 
Asia de sud-est. secretarul de 
■tat William Rogers a promis 
examinarea atentă a declarației 
F.N.E. deși promisiunea a in- 
soțit-o cu obișnuitele rezerve. 
Interesul suscitat la Washing
ton, reflectat in coloanele zia
relor americane, indică o ac
centuare a conștiinței publice 
că războiul vietnamez nu poate 
aduce S.U.A. decit umilința u- 
nor noi eșecuri șt ca investiga
rea unei soluții pașnice repre
zintă un imperativ de stringen
tă actualitate. Cele zece puncte 
ale propunerilor F.N.E., aplica
te consecvent, pot pune capăt 
războiului și readuce pacea în 
Vietnam. Evoluția viitoare a 
negocierilor în problema viet
nameză depinde de atitudinea 
Washingtonului.

„Vulcanul“ monetar
„Sistemul monetar interocci- 

dental — nota ziarul hambur- 
ghez DIE WELT — seamănă cu 
an vulcan, ale cărei perioade de 
calm alternează cn erupții vio
lente". Intr-adevăr, nu s-an 
scurs nici șase luni de la prece
denta „erupție" monetară, cal
mată cu măsuri artificiale, cînd 
tată, săptămâna care s-a încheiat 
a fost marcată de un puternic 
reîsm, care a zdruncinat bursele 
din Londra, Paris, Roma, Zurich, 
New York-

Semnele noii „erupții" erau vi- 
xibile încă de la începutul anu
lai. Măsurile anii inflațion iste 
adoptate de Casa Albă inspirau 
deținătorilor d* devize susuicinui 
suplimentare privind pnterea do- 
Lsrnlui. Pe malurile Tamisei, 
eforturile privind echilibrarea 
balanței n-au readus încredere 
în Hra sterlină. Situația politică 
din Franța a accentuat la rîn- 
du-i zvonurile privind devalori
zarea francului. La începutul 
săptămînii, rapoartele zilnice de 
buna consemn an vânzări masi
ve de aur. al cărui preț, pe pia
ța neoficială. înregistra sporuri 
neînlilnite. Se vindeau dolari, 
lire sterline și franci, se cumpă
ra aur. Au apărut, insistent, zvo
nuri privind o revalorizare a 
mărcii vest-germane, alimentate 
de disensiunile existente în 
cadrul cabinetului de la Bonn 
privând revalorizarea. A fost, 
astfel, declanșată una din 
cele mai mari operații spe
culative. „Coana fantastică 
după marca vest-germana, 
nivelul record al cursului 
mărcii care a întrecut pretutin
deni plafonul oficial și, ca un

corolar, slăbirea celorlalte devi
ze occidentale — au fost trăsă
turile dominante la bursele de 
schimb unde a domnit o nervo
zitate extremă și negocierile s-au 
desfășurat în condiții adeseori 
haotice" — consemna la sfîrșitul 
săptămînii agenția FRANCE 
PRESSE. Tn decurs de cîteva 
zile, piața financiară a R.F.G. a 
fost invadată de masive cereri 
de mărci- Depozitele băncilor

Duminică a început la Ba
sel o nouă rundă de discuții 
între guvernatorii principa
lelor bănci centrale occiden
tale. Deși convorbirile sînt 
înconjurate de un strict se
cret, agențiile de presă oc
cidentale sînt unanime în 
aprecierea că principala pro
blemă discutată este aceea 
de a găsi mijloacele cele mai 
adecvate pentru a scoate ca
pitalurile speculative străine 
ce au intrat în băncile vest- 
germane în ultimele zece zile 
și a Ie retrimite în tarile lor 
de origine.

au încasat în mai puțin de o 
săp lamina 3 miliarde de dolari 
(12 miliarde de mărci). Dețină
torii unor asemenea capitaluri 
speculative își puneau speranțele 
într-o holărîre a cabinetului vest- 
german de a revaloriza marca. 
O decizie în acest sens le-ar fi 
adus cîștiguri proporționale cu 
sumele deținute în mărci. Căci- 
dacă revalorizarea ar fi atins un 
procent de 8 la sută — cum se 
zvonea —, la fiecare sută de do
lari convertiți inițial în mărci se

obțineau după revalorizare 108 
dolari.

I.a capătul unor consultări 
„maraton", guvernul vest-ger- 
man a decis să nu revalorizeze 
marca. Purtătorul de cuvînt ad
junct al guvernului, Ahlers, 
anunțînd aceasta hotarîrc, a a- 
daugat că in zilele următoare va 
fi adoptat „un pachet de mă
suri" pentru a preveni eventua
lele urmări negative ale intrări
lor masive de capital, influența 
acestora asupra economiei vest- 
germane precum și asupra ce
lorlalte monede vest-europene. 
Răspunsul negativ al Bonnului 
privind revalorizarea a pus ca
păt în mod natural valului de 
operațiuni speculative. Bursele 
au consemnat — imediat ce ho- 
tărirea vest-germană a devenit 
publică — o scădere a intere
sului față de marca ; s-au înre
gistrat deja vînzari ale acestei 
monede. Deși un calm relativ 
începe pentru o perioadă (oare 
cit va fi de lungă ?) temerile 
privind viitorul sistemului mo
netar interoccidental nu numai 
că nu au fost înlăturate, dar ela 
se întăresc cu fiecare „erupție". 
Căci „chiar dacă intervine o 
destindere, atacurile speculative 
riscă să renască la prima ocazie, 
începînd cu alegerile franceze, 
continuînd apoi cu cele vest-ger- 
manc“, transmitea A.F P. In ul
timă instanță, oricare ar fi mani
festarea fățișă a răbufnirii crizei 
de la bur^e, ea vizează sistemul 
monetar bazat pe aur-rlolar-lîră 
sterlină.
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