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MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Convorbiri oficiale 
româno-iraniene

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahin
șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr au vizitat ieri- Fabrica de elemente 
de automatizare-București și Muzeul de isto

rie al Republicii Socialiste România.
reportajul vizitei în pagina a lll-a

Semnarea Declarației solemne a Republicii Socialiste România și Iranului
turti, V Iunie, Ia Palatul Con

siliului de Stat, a avut loe ce
remonia semnării Declarației 
solemne a Republicii Socialiste 
România și Iranului.

Declarația solemnă a fost 
semnată de președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, șl Maiestatea Sa 
Imperială, Mohammad Reza 
Pahlavi, Șahinșahul Aryamehr

Maiestate,
Doamnelor șî domnilor,

Aș dori să exprim satisfacția 
mea, a Consiliului de Stat, a 
poporului român pentru sem
narea Declarației solemne de 
către cei doi șefi de state — 
ai României și iranului —, care 
dă expresie sentimentelor de 
prietenie existente între po
poarele noastre și consemnează, 
totodată, rezultatele obținute în 
ultimii ani în colaborarea mul
tilaterală dintre România și 
Iran, atît în domeniul relațiilor 
bilaterale, cit și în conlucrarea 
pe plan internațional, în efor
turile popoarelor pentru o lume 
mai bună, a cooperării și păcii.

în Declarația solemna pe care 
am semnat-o împreună cu Ma
iestatea Sa sînt înscrise princi

Pe șantierul I.C.E.P. 
Curtea de Argeș 

MONTORII SE ANGAJEAZĂ 
SĂ RECUPEREZE 
RESTANȚELE 

dar constructorii să le 
asigure front de lucru
Curtea de Argeș, orașul legendei Iui Manole, își va căpăta in 

curind și renumele de cetate industrială. La marginea lui de 
nord, de o parte și de cealaltă a șoselei care duce spre barajul 
de la Vidraru se află în construcție patru mari unități econo
mice. Este vorba de întreprinderea „Elecțroargeș". întreprinderea 
de componente electronice pasive, Fabrica de pal și Fabrica de 
mobilă. Prima a început deja să producă. A doua, trebuie să in
tre în funcțiune pînă în septembrie. Este însă ritmul de lucru 
o garanție că termenul de punere în funcțiune va fi respec
tat ? Ce trebuie făcut pentru aceasta ? Iată tema anchetei 
noastre din pagina a V-a.

al Iranului. Documentul, poar
tă, de asemenea, semnături
le miniștrilor afacerilor exter
ne ai celor două țări— George 
Macovescu și Abbas Aii Kha
latbari.

La ceremonia semnării De
clarației solemne au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
Maiestatea Sa Imperială, Farah 
Pahlavi Șahbanu.

Au fost de față tovarășii 

Cuvîntarea președintelui Cuvintarea Șahinșahului Iranului,
NICOLAE CEAUȘESCU MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

piile fundamentale ale relațiilor 
dintre statele noastre — egalita
tea în drepturi, respectul inde
pendenței și suveranității națio
nale, neamestecul în treburile 
interne, avantajul reciproc. Prin 
această Declarație solemnă pe 
care am semnat-o împreună, 
popoarele noastre își asumă an
gajamentul de a milita pentru 
afirmarea în lume a acestor 
principii, pentru a contribui la 
soluționarea marilor probleme 
internaționale în interesul tutu
ror națiunilor.

Fără îndoială că guvernele 
României și Iranului au conlu
crat în multe împrejurări în 
mod activ — și doresc să-mi 
exprim convingerea că, în spi
ritul acestei Declarații, vor ac
ționa și in viitor ații pentru 

INVESTIȚIILE—REALIZATE INTEGRAL LA TERMENUL PLANIFICAT !

DIN NOU DESPRE 
CĂMINELE PENTRU 
TINERII MUNCITORI

Dacă vorbele 
nu țin de cald,

nici scriptele nu pot servi

Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Virgil Trofin, Iile Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voitec, Constan
tin Băbălău, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț. Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Maria Groza, vicepre

dezvoltarea colaborării dintre 
popoarele noastre, cit și cu toa
te celelalte națiuni ale lumii. 
Trăim asemenea împrejurări 
cind fiecare popor — fie el

(Continuare în pag. a lll-a)

La posturile de radio și televiziune
Astăzi, in Jurul orei 10,00, 

posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect, de la aeroportul Oto- 
peni, ceremonia plecării MA
IESTĂȚII SALE IMPERIALE 
ȘAHINȘAHUL ARYAMEHR 
Șl A MAIESTĂȚII SALE IMPE

De o bună bucată de vreme, 
în adunările generale ale oame
nilor muncii din întreprinderile 
lașului. în ședințele organiza
țiilor U.T.C.. se dezbat și se tot 
dezbat probleme legate de con
struirea și functionarea cămine
lor pentru nefamiliști. Este și 
explicabil, dacă ne gindim că 
peste 15 000 de tineri muncitori 
ieșeni locuiesc la gazdă.

— Este adevărat. lașul mai 
are incă unele probleme cu 
asigurarea spațiului locativ — 
ne-a declarat tovarășul Gheor
ghe Morărașu. prim-secretar al 
Comitetului județean al U.T.C. 
S-a construit mult, se constru
iește, se va mai construi. Iată. 

ședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri ai guvernului, 
alte persoane oficiale, precum 
și Alexandru Boabă, ambasado
rul țării noastre în Iran.

Au fost prezenți Sadegh Sa
drieh, ambasadorul Maiestății 
Sale Imperiale, Șahinșahul 
Aryamehr, la București, Man- 
zar Khalatbari, doamnă de o- 
noare a Maiestății Sale, împă
răteasa Iranului, Hormoz Gha-

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Doamnă,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

In acest moment solemn de

RIALE FARAH PAHLAVI ȘAH
BANU A IRANULUI, care, ia 
invitația președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au efectuat 
o vizită oficială in Româ
nia.

de acoperiș!
de pildă. în ultimii 4—5 ani au 
fost date in folosință peste 
17 000 de apartamente, de ase
menea. s-au construit și câteva 
cămine pentru muncitorii nefa- 
miliști. Pentru aceștia din urmă 
planul de stat 1973—1974 preve
de construirea altor 17 cămine 
a cite 300 de locuri, dintre care 
10 au termen de dare în folo
sință chiar in acest an. Din pă

Luni dimineața au continuat 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și Maiestatea 
Imperială Șahinșahul Moha
mmad Reza Pahlavi Aryamehr.

Au participat î Ion Pătan, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe. loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Alexandru Boabă, ambasadorul 
României în Iran, Lucian Pe

rib, mareșalul Curții Imperiale, 
Shodjaeddin Shafa, adjunct al 
ministrului Curții Imperiale, 
Akbar Darai, ambasador, direc
tor general în Ministerul Afa
cerilor Externe, Kambiz Iazdan 
Panah. director general pentru 
informații și presă la Curtea 
Imperială, alte persoane oficia
le care i-au însoțit pe înalții 
oaspeți în vizita lor "în Româ
nia.

concretizare a relațiilor extrem 
de amicale ce există între ță
rile noastre, aș dori să subli
niez rolul deosebit pe care dum
neavoastră, domnule președinte, 
l-ați jucat in întărirea relațiilor 
noastre, bazate pe principiile 
respectului reciproc, de nealnes- 
tec, de coexistență pașnică șî 
de cooperare activă între două 
țări care, deși din punct de ve
dere geografic sint îndepărtate 
Și au regimuri diferite, urmă
resc aceleași idealuri, întemeia
te pe principiile menționate, 
promovează o politică de inde
pendență națională, au putut 
găsi atît de multe fundamente 
comune pentru a ajunge să con
cretizeze această dorință și a- 
ceastă politică prin semnarea 
Declarației solemne și a unui 

cate. o parte din ele n-au res
pectat termenul, fie din vina 
beneficiarului. fie din a con
structorului. Comitetul județean 
al U.T.C. a făcut în acest sens 
tot ce i-a stat în putință, am 
înfățișat în repetate rânduri si
tuația Consiliului popular ju
dețean. am încercat să-i impul
sionăm pe beneficiari, pe con
structori, in fine, am transfor

trescu. director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au luat parte : Abbas Aii 
Khalatbari, ministrul afacerilor 
externe, Sadegh Sadrieh, amba
sadorul Maiestății Sale Impe
riale la București, Akbar Doraî 
ambasador, director generai în 
M.A.E., Amir Arsalan Mofakham 
Sânii, mînistru-consilier, direc
torul departamentului al doilea 
politic din Ministerul Afacerilor 
Externe, Anoushirvan Sadigh, 
prim-secretar în Ministerul A- 
facerilor Externe.

Convorbirea dintre cei doi șefi 
de stat s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere 
reciprocă, de caldă prietenie.

După semnarea Declarației 
solemne, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Arya
mehr își string cu căldură mîi- 
nile, în aplauzele celor pre
zenți.

în încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au rostit cuvîn- 
tări.

(Agerpres)

tratat economic ce acoperă o 
perioadă de 15 ani. în cei 15 
ani ce vor urma, date fiind pro
gresele tehnologice ale lumii, 
relațiile noastre vor urma un 
curs care va merge crescendo. 
»-ar putea realiza o progresie 
aritmetică ; deja aceasta ne face 
să ne gindim la amploarea re
lațiilor noastre, lucru la care 
m-am referit deseori in timpul 
intîlnirilor și în cadru) con
vorbirilor pe care le-am avut in 
cursul acestor trei zile.

Puternic impresionat de ospi
talitatea dumneavoastră și de 
primirea pe care ne-a rezer
vat-o populația, pretutindeni 
unde ne-am aflat, vom părăsi 
țara dumneavoastră cu seriîi-

(Continuare în pog. a III-a)

mat această problemă a cămi
nelor într-una din activitățile 
noastre prioritare, însă inerția 
se dă foarte greu biruită.

Combinatul de fibre sintetice 
avea de construit trei cămine a 
cite 225 de locuri, din fondul 
centralizat, cu termen de dare 
in folosință la 31 decembrie 
1973. Ei bine, nici pînă in pre
zent n-a fost eliberat amplasa
mentul viitoarelor construcții, 
fiind clar că mult așteptatele 
cămine nu vor fi accesibile ti
nerilor decit poate. în a doua

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. a TV-a)

PLECAREA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER

LA PRAGA

Luni după-amiază, a plecat 
la Praga tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, conducătorul 
delegației Republicii Socialiste 
România la lucrările celei de-a 
XXVII-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., Manea 
Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Emilian Dobrescu, 
consilier la C.C. al P.C.R., Oc
tavian Groza, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Traian 
Dudaș, ministru secretar de stat, 
la Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele,

PUTEREA EI 1N

MU DE BRAȚE
Memoria oamenilor are dru

muri nenumărate, cu popasuri de 
cea mai înaltă aducere aminte. 
Aveam să fac această reflecție la 
Exploatarea minieră Herja din 
Maramureș, acolo unde, la 11 iu
nie 1948. valoarea, forța și bo
gățiile pămîntului au trecut, ca 
peste tot, în România, în mîini- 
le muncitorilor.

Vorbește despre acest ales po
pas al amintirilor sudorul Ale
xandru Bolâan, salariat al minei 
încă din 1939.

— Era vremea cînd salariul pe 
o lună al unui miner abia ajun
gea pentru hrana de fiecare zi. Pe 
la începutul anului ’48 începuseră 
ortacii să se miște. Se discuta în 
adunările sindicale cum va fi 
dacă mina va deveni a noastră. 
Unii înțelegeau, alții nu.

FORMA 
ACCELERATĂ 

: A TIMPULUI ; 
’ de CONSTANTIN STOICIU !

> în aceste zile de început de vara, elevii ultimei clase de <
> liceu și-au luat rămas bun de la școala. Probabil câ așa a
) fost pretutindeni ! străzi fericite de trecerea acelor băieți 1 
) și-acelor fete purtind la butonieră cocarde albastre și roz. . 
) fotografii in grup pe treptele înalte ale bâtrinelor clădiri. . 
» banchete cuminți prelungite pînă dimineața, cînd din nou .
> străzile și bulevardele s-au lăsat cotropite de nostalgicii . 
I adolescenți ce-și regăseau încetul cu încetul gîndul neliniștii a 
) apropiatului examen de bacalaureat. A venit însă acum un , 
1 răgaz frumos în care promisiunile pentru mari reușite în viață, ,
> ambițioasele și realistele visuri, poate și renunțările și neho- j

> (Continuare în pag. a V-a) J
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Ion Drăgan, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, Radu 
Constantinescu, , vicepreședinte 
al Comisiei Guvernamentale 
de Colaborare și Cooperare E- 
conomică și Tehnică și Vasile 
Bucur, locțiitor al reprezentan
tului permanent al Republicii 
Socialiste România în C.A.E.R.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezenți tovarășii 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
ai Consiliului de Mjniștri, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, 
Emil Drăgănescu, Ianos Fazekas, 
Ion. Pătan. vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
guvernului si alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București.

(Agerpres)

— Și a venit acea dimineață 
însorită a lui 11 iunie, continuă 
Iosif Weiszenbacher, mecanic de 
treizeci și trei de ani la Herja. 
Nu ne păsa de frumusețea verii 
pentru că în bezna minei tot un 
drac era. Dar țin minte că ne-am 
înfiorat cu toții cînd am fost che
mați la ora două, în miezul zilei, 
în fața administrației, azi „servi
ciul personal". Bănuiam de ce. 
Și așa a fost. Un activist din 
partea organizației de partid de 
la Baia Mare a rostit: „De azi 
înainte mina Herja este a oame-t 
nilor care muncesc în adîncurile 
ei! Director va fi ortăcul vostru, 
loan Mureșan“. Și atunci s-a des
prins dintre noi un om la fel de

EMANUEL ISOPESCU
(Continuare în pag. a /V-a)
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LA PORȚILE VACANȚEI MARI Primarul comunei vrea
De mai multe ori șl de mai 

multă vreme, Comandamentul 
central al vacantei, constituit 
din factori care colaborează 
intens — Comitetul Central al 
U.T.C., Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, Ministerul Educației 
și învățămîntului, Consiliul Na
țional al Organizației Pionieri
lor și reprezentanți ai ministe
relor și ai altor organizații 
centrale și obștești — s-a în
trunit pentru a pune la punct 
organizarea verii școlare și 
studențești, stabilind cum să fie 
mai bine valorificate condițiile 
optimizate pe care partidul și 
statul nostru le pune la dispo
ziția tinerei generații pentru a 
străbate vacanțe dintre cele mai 
frumoase — de odihnă, de îm
bogățire spirituală, de muncă.

Din aceste preliminarii s-a 
născut profilul vacanței mari. 
Ea va însemna i

UN ENTUZIAST 
„NOROC BUN, 

DE BRIGADIER I"

Năzuința patriotică a elevilor 
și studenților de a înscrie și ei 
o filă de muncă și efort în car
tea eroismului muncii întregu
lui popor, in întrecerea purtînd 
genericul ..Tineretul — factor 
activ în realizarea cincinalului 
înainte de vreme1*, va reedita, 
cu siguranță, o vară a muncii 
patriotice, adusă omagiu zilei 
de 23 August. Două șantiere na
ționale — unul la platforma 
Combinatului siderurgic-Galați, 
altul la Termocentrala Turceni, 
județul Gorj — vor cunoaște 
elanul tineresc de muncă a 
2 400 elevi. Aproape 300 000 
elevi și 8 000 studenți continuă 
tradiția vieții de brigadier in 
taberele județene și locale de 
muncă patriotică — la obiec
tive industriale și, Îndeosebi, la 
construcții școlare și universi
tare, la obiective social-cultu
rale, în agricultură și silvicul
tură etc. Dar cifrele amintite 
nu sînt ultime ; cu siguranță 
că, dacă va fi nevoie, numărul 
elevilor și studenților brigadieri 
va fi mai mare, pe măsura ce
rințelor ; studenții aflat i la 
practică se vor constitui și ei In 
brigăzi de muncă patriotică co
mune cu tinerii muncitori și vor 
lucra, după orele de program și 
duminicile, acolo unde vor fi so
licitați.

Evident, factorul moral al a- 
©estei acțiuni de adine patrio
tism este entuziasmai elevilor 
și studenților ; lui trebuie să 1 
«e adauge o exemplară organi
zare. Să nu uităm că vara 
este anotimpul când școlile și 
facultățile cu laboratoarele, ate
lierele și căminele lor se pre
gătesc pentru noul an de învă- 
țămînt iar elevii și studenții pot 
ajuta din plin la terminarea lu
crărilor pentru toamna școlară 
și universitară.

ODIHNA, INSTRUIRE, SCHIMB 
DE EXPERIENȚA

în contextul verilor școlare și 
studențești, s-au impus stabil și 
meritoriu taberele de odihnă 

Vara, în vacanță, 
formează activele 
școli și activele 

facultăți, se întîl-

și instruire, 
cei care 
U.T.C. din 
A.S.C. din
nesc. potrivit unei bune tradiții, 
pe domenii de activitate, în ta
bere organizate pentru ei să se 
odihnească, dar la modul activ : 
învățînd cum să lucreze mai 
bine în viitorul an de învăță
mânt în organizațiile în care 
îndeplinesc munci de răspun
dere. Izvorul Mureșului, Sibiul, 
Dîmbul Morii, Galațiul. Costi- 
neștii, Nucșoara și Săliștea găz
duiesc 7 tabere de instruire
pentru cadre ale organizațiilor 
U.T.C. din școli generale, licee, 
de specialitate, școli profesio
nale și de specializare postli- 
ceală. vicepreședinți ai consilii
lor elevilor, redactori-șefi ai 
revistelor școlare, președinții 
societăților elevilor, responsa
bilii echipelor de control ob
ștesc, responsabili ai cinedubu- 
rilor școlare ; la Gurghiu și 
Costinești se ‘Întâlnesc în tabere 
de profil președinții asociațiilor

• 300 000 elevi și
8 000 studenți îmbracă 
în vacanță salopeta de 
brigadier ® 9 tabere 
vor reuni aproape 5 000 
de elevi, activul U.T.C.

sportive din școli profesionale 
și licee — cele 9 tabere amin
tite reunind un activ de a- 
proape cinci mii de uteciști. 
Pentru aceste tabere se antici
pează o instruire activă, reali
zată în mod atractiv, priori
tare fiind dialogul, schimbul de 
experiență. mesele rotunde, 
consultațiile. activitățile prac
tice. Se facilitează, astfel, un 
bogat transfer de experiență, 
premisă a îmbunătățirii metode
lor și mijloacelor folosite de 
organizațiile U.T.C. în munca 
politico-ideologică. a cunoașterii 
pulsului muncii in organizațiile 
U.T.C. din școli și, implicit, o 
posibilitate de a perfecționa în 
viitorul an școlar activitatea 
educativă, potrivit sarcinilor 
actuale încredințate de partid.

Un moment important al va
canței îl reprezintă organizarea 
taberelor de instruire pentru 
peste 2 200 studenți, cadre de 
asociație de la toate nivelele 
activiștilor care lucrează în do
meniul politic și cultural, pro- 
fesional-științific. al vieții de 
organizație al muncii educa
tive în cămine și cantine și 
asistența socială, în domeniul 
sportiv, turistic și de pregătire 
pentru apărarea patriei etc. Ele 
vor fi organizate la Izvorul 
Mureșului, Suceava și Brașov, 
oferind activiștilor posibilitatea 
să dezbată și să aprofundeze 
documentul de partid, să discute 
asupra modalităților concrete 
de realizare a sarcinilor Con
ferinței a IX-a a U.A.S.C.R. in 
viitorul an universitar. Pentru 
prima oară secretarii A.S.C. la 
nivelul anilor de studii — 400
la număr — vor fi reuniți în- 
tr-o instruire aparte ; prin a- 
ceasta se accentuează preocu
parea de a deplasa mai mult 
centrul de greutate al acti
vității asociației în ani și 
grupe.

Din tabloul taberelor se des
prind și cele în care vor fi in- 
struiți aproape 10 000 elevi din 
diverse profiluri de școli, pen
tru activitatea de comandanți 
de grupe în cadrul pregătirii 
pentru apărarea patriei. După 
cum se desprind și cele 6 ta
bere de odihnă pentru aproape 
40 000 studenți. elevi și tineri 
cu sediul la Costinești, Năvo
dari. Bușteni. Pîriul Rece, Con
stanța și Oradea. Aproape 4 000 
studenți primesc bilete de tra
tament : tot 4 000 vor fi cupr: nși 
în excursii ale B.T.T. și 2 500 
în ciclul turistic ..Studenți — 
pe meleagurile patriei".-în ex
pediții de documentare, cara
vane cicloturistice etc.

PE PLAN LOCAL - 
ARE CUVINTUL INIȚIATIVA I

Cea mai mare parte a vacan
ței este petrecută de elevi și 
studenți pe plan local, acolo 
unde învață, ori în localitățile 
natale. E normal, deci, ca in 
conceptul de vacanță organiza
rea ei pe plan local să rețină 
cu deosebire atenția. Aici vor 
avea de spus un cuvînt autori
zat consiliile elevilor, elevii în
șiși.

Vacanța pe plan local tre
buie să însemne invitații la dt 
mai multe excursii — și nu nu
mai la început de vacanță, ci 
pe tot traseul ei. A recurge la 
acest mijloc colectiv și educa
tiv de folosire a vacanței, de 
recreere și călire fizică, de cu
noaștere a patriei înseamnă. în 
primul rînd, o bună concepție 
tematică — pentru ca traseele 
de excursie să se constituie 
într-o carte vie de istorie — 
și o bună pregătire organizato
rică și administrativă. Vacanța 
1973 anunță în premieră orga
nizarea unor tabere turistice 
de cîteva zile. urmărind cu
noașterea temeinică a diferitelor 
zone ale țării — a muzeelor, 
monumentelor istorice, a obiec
tivelor social-economice etc. Se 
află în proiect inițierea unor 
tabere pe plan local care să fie 

din școlile generale, 
profesionale și licee • 
La Izvorul Mureșului, 
Suceava și Brașov — se 
întîlnesc 2 200 de stu
denți — cadre de aso-

realizate cu mijloace economi- 
coase, apelindu-se la corturi, 
barăci și alte posibilități de ca
zare. și unde să fie folosit 
principiul autoadministrării și 
autogospodăririi de către elevii 
înșiși.

S-a declanșat o amplă acțiu
ne de perfectare a programe
lor de vacanță pe plan local ; 
se lucrează intens la pregătirea 
unor cluburi, care să polarizeze 
în jurul lor elevii din orașe și 
de la sate ; se pun la punct 
baze sportive, ștranduri, locuri 
de agrement unde să aibă acces 
elevii. Dar acțiunea pregătitoare 
a vacanței pe plan local trebuie 
intensificată folosi ndu-se cu 
precădere inițiativa elevilor, 
singura capabilă să concure la 
elaborarea unor programe' di
versificate, cu acțiuni pe placul 
elevilor

Pentru studenți, în centrele 
universitare, casele de cultură, 
cluburile studențești precum și 
alte locuri de recreere rezervate 
lor, propun în vacanță intere
sante" programe estivale, cu o 
gamă largă de activități educa
tive și recreative. Și, de bună 
seamă, studenții și elevii care 
var merge în localitățile natale 
se vor simți bine împreună cu 
tinerii de aici, înscriindu-se ca 
participant activi la tot ceea 
ce întreprind organizațiile 
U.T.C. în perioada cit ei se află 
în vacanță.

Din anticipațiile vacanței, re
ținem interesul de care se vor 
bucura studenții străini care 
studiază în țara noastră ; ei vor 
fi invitați sâ-și petreacă vara 
alături de studenții români în 
tabere de odihnă. în excursii, la 
cluburi. case de cultură, pe 
terenurile de sport etc.

CE INCLUDEM IN PROGRAME
LE DE ACTIVITATE

Cînd vorbim de program de 
vacanță, ne gîndim. bineînțeles, 
la activități care să stimuleze 
mișcarea în aer liber, practica

„FLORILE TIMER
O SĂRBĂTOARE A FRUNTAȘILOR ÎN
O Sărbătoare G htrmcm ti

nereții purfînd scerf 
are loc in ultima joi a fiecă
rei luni la Casa de cultură a 
sectorului VI, organizată în 
colaborare cu comitetul 
U.T.C. din sector.

In luna mat protagoniștii 
festivității au fost matrițerul 
Ion Măciuci și lăcătușul 
Gheorghe Toma de la între
prinderea „Ventilatorul".

Desigur ideea de a dedica 
unor fruntași în producție o 
manifestare a cărei amploare 

ciație • La munte și la 
mare vor petrece va
canța peste 40 000 de 
elevi și studenți • Ex
cursii, competiții spor

tive, cluburi.

rea sportului, reconfortarea fi
zică și intelectuală. Din toate 
programele se detașează însă, 
preocuparea de a conferi tutu
ror activităților o semnificație 
educativă cit mai bogată. Fap
tul că cele mai multe acțiuni 
se desfășoară sub semnul ani
versării unor evenimente im
portante din viața țării — îm
plinirea a 125 de ani de Ia Re
voluția din 1848. sărbătorirea 
zilei de 23 August — oferă po
sibilitatea de a iniția în tabere, 
la cluburi și case de cultură o 
gamă largă de activități poli- 
tico-ideologice cu puternică 
rezonanță educativă. Din suita 
de acțiuni care vor domina va
canța elevilor nu vor lipsi 
simpozioanele, dezbaterile poli
tico- ideologice. întâlnirile cu 
personalități ale vieții politice, 
economice, științifice și cul
turale, ștafete culturale și de 
cercetare a folclorului, mani
festări artistice, concursuri. în
treceri sportive de pregătire 
pentru apărarea patriei. Iar 
pentru studenți vacanța de vară 
oferă, de asemenea, un cadru 
apt să sporească și să diversi
fice activitățile politico-ideo
logi ce, culturale și sportive pe 
linia traducerii în viață a pro
gramului partidului de educare 
socialistă a maselor pentru ca 
viața studențească să se des
fășoare în spiritul Proiectului 
de norme ale vieții fi muncii 
comuniștilor, ale eticii •: echi
tății socialiste. In acest sens, 
se prevede ca în tabere. la 
locurile de practică «i *.n brigă
zile de muncă patriotică sâ se 
organizeze studierea fi dezba
terea documentelor de carnă. a 
documentelor Confer, r.ței a 
IX-a a U.A.SC.R. Pm^-i-ele 
caselor de cultură, ale cluburi
lor și taberelor de odihnă vor 
fi concepute In scir-tu- exigen
țelor revoluționare ale organi-

Fi semnifirație să-i confere 
importanța unui eceiument pe 
măsura meritelor acestora, nu 
e deloc nouă. De astă dată 
sărbătoarea -nsâ a fost cu 
totul deosebită atit pr.n con
ținut cit n pnn atmosfera ei- 

.4 fost un dialog purtat cu 
emoție, modestie yi sinceritate, 
firi prisos de :ucinte intre 
sărbătoriți ți sală. Băieții aceș
tia harnici «i eontfuncioți 
discutat despre munca ți lo
ad lor de munci, despre co
lectiv ul de acolo, despre felul 

zației studenților, ale muncii 
de educație comunistă. Totodată, 
se solicită inițiative pentru a 
găsi noi modalități, potrivite 
vacanței, de formare politico- 
ideologică a studenților, de in
formarea acestora cu privire la 
evenimentele interne și inter
naționale.

Ultimul cuvînt în pregătirea 
vacantei mari n-a fost spus 
încă. în zilele ce vor urma, se 
pot pune la punct toate deta
liile ei. cointeresîndu-i în or
ganizarea și conceperea vacan
ței in principal pe beneficiarii 
ei, pe elevi și studenți.

LU CREȚI A LUSTIG

cum participă la activitatea 
organizației U.T.C., despre 
toate celelalte preocupări ce 
le au. A vorbit despre ei di
rectorul întreprinderii aflat in 
sală. De asemenea, cuvintele 
colegilor au subliniat activita
tea merituoasă a celor doi 
în producție, conduita exem
plară și prețuirea colectivului 
față de modul lor comunist 
de a trăi ți a munci.

Următorul punct al progra
mului a acut rolul de a da 
celor spuse un plus de su-

să stea de vorbă cu tinerii...
„Costeiul nu este o comună 

mare, ba, dimpotrivă s-ar putea 
spune că printre satele județului 
Timiș este o localitate care se 
reține nu prin numărul de case 
și producții agricole spectacu
loase, ci prin pitorescul ei, prin 
așezarea la confluența celor două 
rîuri, Bega și Timișul, prin se
vera geometrie^a caselor dicta
tă de timpurii preocupări de ur

PRODUCȚIE
gestivitate — de a le exempli
fica, printr-un scurt metraj 
convingător și omenesc ai că
rui eroi erau „ei", filmați așa 
cum sînt în viața de toate 
zilele, la fabrică, pe stradă, la 
liceul seral, acasă.

A urmat dialogul tinerilor 
cu un alt incitat al acestei 
manifestări sărbătorești, scrii
torul Petru Popescu.

ELENA NESTOR 

banizare, prin, în sfîrșit, dacă 
vreți, enigmatica Florică de la 
Costei, de o tulburătoare frumu
sețe care, pe unde trecea trăgea 
după ea alaiurile de lăutari mi
nați din urmă de banii nemun
ciți ai donjuanilor de profesie. 
Pe aceste locuri oamenii n-au 
fost niciodată bogați, trăiau mai 
tot timpul în vecinătatea sărăciei 
și poate de aceea nu-și permiteau 
prea multe clipe de răgaz. Pri
măvara plantau de timpuriu le
gumele și cartofii, copiii pășteau 
vitele pe izlaz, ei, costeienii, erau 
cei dinții dimineața la piața din 
Lugoj cu laptele și brînza proas
pătă, cu ridichile de lună, arde
iul și celelalte zarzavaturi cerute 
pentru ' ca supa și salata- „dom
nilor de la oraș" să fie gustoa
să. Nu sînt de aici din sat, sînt 
dintr-unul vecin. Cinci astă toam
nă am venit la Costei primar, 
mi-am adunat toate aceste gîn- 
duri știute și mi-am zis că o 
treabă bună nu poate ocoli o ase
menea tradiție Vecinătatea ora
șului i-a împuținat pe cei care de- 
o viață întorceau pămîntul cînd 
pe b parte, cînd pe alta".

Monologul primarului loan 
Filotie ne-a determinat să urmă
rim pe durata aceluiași interval 
de cîteva luni, de cînd cetățenii 
Costeiului l-au pus în fruntea 
treburilor din. comună, și activi
tatea organizației U.T.C. O re
marcă a sa potrivit căreia „fără 
tinerețe nu se poate merge 
înainte" a deschis dialogul nos
tru cu cîțiva tineri aflați la că
minul cultural, veniți să „mai re
pete o dată" un program artis
tic.

— Știți ce gîndește primarul 
despre tineri ? ne adresăm Anei 
Paulescu, secretara organizației 
U.T.C.

— Noi ne tot făceam la pla
nuri de muncă, anunțam că 
ne-am propus cutare sau cutare 
lucru, dar ei tot nu veneau. Se 
adunase cam multă inerție în 
felul nostru de a munci. Nu știu 
ce gîndește tovarășul primar 
despre tineri, mie nu mi-a spus, 
știu doar ce ne-a dat să facem. 
M-a chemat la el, m-a întrebat 
cum merge organizația și apoi 
dacă știu citi tineri trăiesc în 
comună. Nu știam exact, mi-a zis 
ca pînă peste două zile să-i spun 
exact pentru că „aproximațiile 
duc la rezultate tot aproximati
ve" de aceea ei ne întorc 
spatele. Cînd m-am dus la el 
să-i spun că sînt 165, mi-a cerut 
programul de activități, a clătinat 
din cap cînd i-am răspuns că 
din cele scrise acolo n-am reali
zat nimic, apoi mi-a zis: „Adu- 
nă-ți tot comitetul, fă ce-ai face, 
dar sîmbătă să-i aduni la cămin 
pe toți tinerii din comună. Spu- 
ne-le că primarul vrea să stea 
de vorbă cu ei".

— l-am întrebat dacă ei sînt 
din Costei (ne-a povestit prima
rul), m-au privit mirați, apoi 
le-am zis că hotărîrea ■ noastră 
este să reașezăm Costeiul pe fă
gașul tradițiilor și că în acest 
scop ei ne-ar putea fi de mare 
folos chiar dacă lucrează la oraș. 
Sînt treburi de făcut, le-am mai 
spus, care fără voi nu se pot face. 
Uite, avem vaci care au dat tot 
atîta lapte cît o capră și numai fi
indcă nu-s îngrijite cum trebuie. 
Apoi am ajuns să aducem legu

O inițiativă eficientă:

AUTO-VESTIARE
Cine nu știe cît de dificil ră

mâne încă transportul în zonele 
forestiere, către parchetele de 
exploatare. Se pare că me
canizatorii de la transporturi și 
construcții forestiere Tg. Lăpuș 
(Maramureș) au găsit o solu
ție avantajoasă pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trans
port ale muncitorilor forestieri 
navetiști, realizind un mijloc 

me de la Lugoj, cu traista, noi 
care pînă nu de mult îndestulam 
jumătate de oraș. Și atunci s-a 
ridicat unul și a întrebat. „Și ce 
vreți acum, să ne întoarcem la 
coada vacii, să... săpăm pipară și 
părădaisi", adică ardei și roșii 
vroia să zică. La întrebarea ăs
tuia doream să ajung...

— Am fost și eu acolo, atunci 
seara, își amintește Ion Ardelea- 
nu, - pantofar de meserie. Zicea 
primarul că noi ne-am adunat 
acolo nu pentru ședință, ci pen
tru că el dorea să vorbească cu 
noi ce și cum am putea face ca 
treburile să fie reașezate pe scau
nul lor din față și nu altfel. M-a 
întrebat dacă știu să cînt. Da, 
i-am răspuns, și el m-a întrebat 
apoi dacă n-aș vrea cumva să 
mai adun cîțiva ca mine și să 
venim mîine seară la o discuție 
cu directorul căminului și niște 
tovarăși profesori. Am. spus „cum 
să nu", deși după aceea mă tot 
răsuceam în mine de teamă că 
n-am sa-mi conving prietenii; că 
pe ei mi-a spus să-i aduc. Și, ve
deți dumneavoastră, așa am 
ajuns eu să fiu și actor, și m 
brigada, și solist de muzică 
populară.

— Aveam emoții că tinerii nu 
vor veni. își amintește secretai a 
comitetului U.T.C. Au venit to
tuși mai multi chiar decît mă 
așteptam. Primarul a discutat cu 
ei. nu s-a luat nici o hotărîre. 
Mi-aduc aminte doar că după 
mai bine de două ceasuri el i-a 
spus unuia, adresîndu-se de fapt 
tuturor, că de aceea ne-am adu
nat acolo, să gîndim împreună 
rum să fie rezolvate problemele... 
în drum spre casă mi-a zis că de 
îndată ce se va face timpul fru
mos se va începe acțiunea de în-, 
treținere a pășunilor, iar întreaga^ 
activitate a căminului va fi puslr 
în slujba intereselor obștei.

...Am acordat cu precădere 
atenție felului în care într-un sat 
cu multe neajunsuri principiile 
muncii colective au favorizat 
creșterea responsabilității colecti
ve, în care, indiferent de locul 
pe care-l ocupă, fiecăruia îi pot 
reveni atribuții precise. Din re
zultatele acestui stil de muncă 
vom transcrie doar pe acelea la 
care tinerii și-au adus nemijlocit 
contribuția.

• Din cele 50 de hectare 
de pășune intensivă, tinerii 
au amenajat 29. Ca urmare 
a acestui lucru, dar și dato
rită participării !a numeroa
sele acțiuni pe linia propa
gandei tehnice agricole ini
țiate în cadrul căminului 
cultural, planul la producția 
de lapte a fost depășit cu 
aproape dubiul cifrelor pla
nificate.

• Extinderea suprafeței de 
grădină la 30 hectare s-a fă
cut și datorită angajamentu
lui lor de a fi alături de pă
rinți atunci cînd volumul lu
crărilor în legumicultura 
atinge cote maxime.

• Din cele peste 2 000 de 
ore de muncă voluntar-pa- 
triotică afectate in această 
primăvară acțiunilor de în
frumusețare a comunei, S0 
la sută au fost efectuate da 
către tineri.

ION DANCEA

mai comod și servind mai mul
tor scopuri în același timp. In 
locul obișnuitei remorci atașată 
tractorului ei au adăugat una 
de tip vestiar. Ea poate trans
porta 22 de persoane, devine 
vestiar la locul de muncă, adă
post în caz de vreme nefavora
bilă. post de prim ajutor la 
nevoie pentru că are în dotare 
tot ceea ce este necesar pentru 
fiecare din aceste situații.
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(VII)

DINU DEBUTEAZĂ 
ÎN NAȚIONALĂ

1 mai 1968. în linia de fund, la Dinamo apăruse, alături de 
experimentatul Nunweiller III. tînărul Cornel Dinu. L-am urmă
rit în mod special împreună cu „Ciogli baci“, în mai multe rîn- 
duri, și ne-a lăsat o impresie deosebită. Pentru anii săi — nu
mai 19, dacă nu mă înșel — Dinu rezolva foarte bine sarcinile 
de joc. se dovedea dîrz, cu o tehnică destul de avansată. Ne-am 
propus, fără șovăială, să-i deschidem ușa spre lotul național, 
unde se simțea nevoie în defensivă de un astfel de om. mai 
ales acum cînd Dumitru Nicolae înceta să mai reprezinte o 
garanție întotdeauna, iar la Barbu și Dan Coe începeau să-și 
spună cuvîntul numărul anilor.

...Și iată-1, acum, pe Dinu la Linz, înaintea partidei cu 

Austria. Pareâ-1 vid •: aram în fata ochilor. Un tinerel slăbuț, 
firav in care nu putea: bănui rezerva aceea imensă de energie... 
Cu tirnouL Dinu s-a fortifica: de la zi ia zi. Azi el este In 
stare să primească balonul și un adversar de 80 de kg. parînd 
cu ușurință șocuL..

Acum insă. la Linz. Cornel Dinu îmbrăca pentru prima oară 
tricoul national și trăia, vizibil. o mare1 emoție. Se uita mereu 
la reas in cabină, abia așteptind să intro in teren, ,,Ciogli" îl 
pindea cu coada ochiului. a ,

— Așa eram și eu Ia anii luU. Și en am îmbrăcat tricoul 
național foarte tinăr.

Singurul- lucru care ne Îngrijora era excesiva lui nervozi
tate ! Tot timpul parca era un ibric în clocot..

— încet. încet, o să se mai potolească el, a spus „Ciogli". 
adăugind : numai si nu fie o cometă care se stinge repede.

Peste ani însă. Comei Dinu a confirmat că e o stea a fotba
lului nostru, care va mai străluci încă multă vreme de-acum 
încolo... Dinu s-a descurcat excelent în partida de la Linz. Avea, 
de altfel, și im rol principal in sistemul adoptat : el era „mă
turătorul" din „cetatea asediată"-* Interpretindu-și cu dezinvol
tură rolul. Dinu a trecut foarte repede peste, tracul, debutului 
și a confirmat încrederea... (Pentru documentare : Rezultatul 
partidei : Austria-Romania : 1—1 (0—1). Au jucat : Coman-Ivăn-. 
cescu. Barbu. Hălmăgeanu, Deleanu-Grozea. Dinu-Dobrin (Radu 
Nunweiller). Sașii. Ion Ionescu, Kallo. Autorii golurilor : Kallo 
(min. 8) și Siber (min. 84).

„Varianta Linz" s-a născut ca urmare a unor discuții înde
lungate in sinul colectivului de antrenori. Nici eu și nici Vogi 
— deși răspundeam acum de echipa națională — nu am putut 
trece cu vederea recomandările colegiului de antrenori și am 
acceptat în cele din urmă ideea de a juca* cu o apărare supra- 
numerică în deplasarea de la Linz. Acceptînd deliberat formula 
„cetății aâediate**, nu urmăream însă decît o soluție de mo
ment ; în același timp. însă, ne gîndeam că astfel vom reuși 
să convingem, odată pentru totdeauna, pe cei în cauză de ine
ficacitatea ei. Dar aceasta avea să fie ultima noastră concesie.

Datorită partidei de la Linz, am cîștigat duelul de opinii cu 
„ultimii mohicani" ai defensivei totale, și am putut să mă gîn- 
desc serios la punerea în practică a unei idei noi de joc care 
avea să evolueze de-a lungul anilor, contribuind încet-încet la 
creșterea personalității și prestigiului fotbalului românesc în lu
mea întreagă. Deci mi-am luat inima-n dinți și-am apucat-o 
pe drumul meu, urmînd să pun în aplicare ideea de joc pe care 
mi-o formasem în turneul brazilian...

De-a lungul anilor, fotbalul românesc traversase multe peri
oade, de ascensiune și cădere. Căutam să imităm — cum era 
și firesc — jocul echipelor cu fotbal mai avansat. Au existat 
perioade cînd i-am copiat pe englezi, pe unguri sau pe sovie
tici, dar niciodată n-am jucat pe măsura posibilităților și ca
racteristicilor noastre. îmi mai răsunau in urechi și acum cu
vintele antrenorului Ale Popescu, care prin 1937. cînd jucam 
la Craiova, îmi dădea clasicile indicații : ..Mijlocașul dreapta 
deschide lung extrema stingă și invers, mijlocașul știnga des
chide lung aripa dreaptă... Acesta este jocul în cruciș...“ Era 
vorba, după cum vă dați seama. d6 influența vizibilă a fotba
lului englez asupra; celui european și irr>plicît și asupra noastră...

Federația și tehnicienii noștri au ințeles. întrQ timp, că noi 
nu trebuie să încorsetăm fotbalul nostru într-un sistem care 
nu ni se potrivește. Existau, deci, preocupări și frămîntări 
pentru găsirea unei modalități mai potrivite *de exprimare a 
calităților și' posibilităților noastre in vMtor pe terenurile de 
fotbal internaționale...

Dar nimeni nu avusese posibilitatea. - curajul, sau mai ales 
răgazul necesar ca să-și impună o idee. Antrenorii lotului 
reprezentativ erau judecați sumar — prin prizma rezultatelor 
obținute — și de aceea la cîrma naționalei exista o mare fluc
tuație de oameni cu păreri diferite, care nu apucau sâ-și im
pună ideile — bune, rele, cum ar fi fost... Prin forța împreju
rărilor, eu am reușit să stau mai multă vreme in preajma 
lotului național, făcînd mereu parte din colectivul „lărgit** de 
antrenori. Astfel am căutat să invăț cit. mai multe de la pre
decesorii mei și să studiez mai profund trăsăturile de bază ale 
jucătorilor noștri fruntași. Așa am ajuns la o primă concluzie : 
„trebuie să jucăm fotbal pe limba noastră**, ținînd seama de 
posibilitățile noastre actuale, de însușirile, de calitățile jucă
torilor noștri, de /starea lor afectivă și capacitatea tehnică și de 
rezistență la efort. Să ne întindem, deci, cit ne esto plapuma. 
Nu mai puteam juca cu mingi lungi trimise cu forță din linia 
defensivă spre atacanții. plasați la înălțimea ultimului apărător, 
sub pretextul că înlăturăm pericolul din fața porții, creind 
imediat panică în careul advers. Continuînd pe acest drum, 
nu numai că nu progresam, dar riscam să transformăm talen- 
tații noștri atacanți în simpli figuranți și să facem din apără
tori niște roboți, solicitați la un travaliu continuu, plin de 
intensitate. Jocul ar fi devenit rigid, forțat, iar fotbaliștii lip
siți de plăcerea spectacolului, în care își puteau etala calită
țile. îi priveam pe jucătorii angajați uneori în focul „miuțe- 
lor“... Risipeau atîta fantezie, ambiție și talent, fără a da dovadă 

de oboseală, înclt mi-am spus că ar fi păcat să nu le dau 
posibilitatea de a se afirma în teren cu armele pe care le 
mînuiau mai bine, cu o evidentă pasiune și dăruire...

Așa s-a născut ideia preparării jocului la mijlocul terenului, 
considerînd că acest teritoriu este laboratorul cel mai nimerit 
în strategia fotbalului. „Fotbalul trebuie gindit. De aceea tre
buie să luptăm cu hotărire împotriva concepției oarbe, bazate 
pe mingi înainte". Tomy Doherty, reputatul antrenor scoțian, 
ghidindu-se după acest principiu, constata, plin de inteleociu- 
ne : „Jucătorii continentali sînt superiori celor britanici la ca
pitolul joc de pase. Englezii devin abia acum conștienti de 
faptul că drumul cel mai scurt către poartă nu este si cel mai 
bun. Această eroare fundamentală stă la originea tacticii „min
gea înainte" care în fotbalul modern nu mai poate duce decît la 
eșecuri". Allan Wade, director tehnic al Federației engleze, 
constată și el : „Jocul modern de fotbal, în execuția echipelor 
excelente, trebuie să fie o acțiune oe denlin organizată și pla
nificată. Adeseori, in momentele dominării categorice a unei 
formații, observăm fenomenul folosirii de către jucâtc.ri a nu
meroaselor pase in terenul lor. deci departe de poarta adver
sarului. Această trecere a mingii înainte și înapoi, de la un 
jucător Ia altul ar părea fără rost, dar nu este așa. Sconul ei 
este de a păstra mingea pentru echipa din atac, in condițiile în 
egre nu există posibilități pentru efectuarea unei acțiuni ofen
sive cu succes. Adversarii, dorind să recupereze mingea aflată 
in zona de mijloc a terenului, trebuie în cele din urmă, să 
riște deplasîndu-se in față, rărind, astfel, grupajul lor în apă
rare... Declanșarea unui atac rapid asupra bazei lor poate oferi 
atacanților adverși un teren mai bun și un randament mai 
eficace decît în condițiile unei apărări aglomerate".

A.stăzj atacul pornește din profunzime. începe de obicei de 
ne linia de mijloc și chiar de pe liniă de apărare imediată. 
Mai mult decît atît. chiar din momentul înfiripării atacului se 
opune o rezistență activă. Pentru a organiza, deci, cu mai mult 
succes ofensiva, e mai bine ca linia de atac să fie alimentată 
cu baloane utilizabile, creîndu-se într-un mod neașteptat un 
avantaj într-o zonă a atacului sau alta, este necesar să se con
troleze temeinic zona de mijloc a terenului. Deci, fiecare din
tre jucătorii aflați în această zonă centrală trebuie să joace 
atit pentru apărare cît și pentru atac. în funcție de cerințele 
fazei. Jucătorii se demarcă la mijlocul terenului pentru a pre
găti acțiunile de joc și nu pentru a juca în apărare cum ar 
părea la prima vedere. Se înfiripă o nouă orientare în tactica 
echipei naționale : temporizarea I
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE, ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 

MOHAMMAD REZA PAHLA VI AR YAMEHR
Dineu oferit în onoarea președintelui 

Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

în cursul după-amiezii, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Imperială, Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pa
hlavi Aryamehr, au făcut o vi
zită la Fabrica de elemente de 
automatizare-București și la 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

Cei doi șefi de stat au fost 
însoțiți de Gheorghe Cioară, 
primarul general al Capitalei. 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis- 

< trul comerțului exterior, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Boabă, amba
sadorul României la Teheran, 
de alte persoane oficiale ro
mâne.

împreună cu oaspeții au mers, 
de asemenea, Abbas Aii Kha- 
latbari, ministrul afacerilor ex
terne al Iranului, Sadegh Sa- 
drieh, ambasadorul Iranului la 
București, și alte persoane ofi
ciale iraniene.

Vizita a permis distinșilor 
oaspeți continuarea contactului 
nemijlocit cu realitățile econo
miei românești în plină dezvol
tare, precum și cunoașterea u- 
nor momente de seamă ale is
toriei poporului nostru, ale lup
tei duse de înaintași pentru 
păstrarea ființei naționale, pen
tru neatîrnare și progres. ale 
civilizației care s-a dezvoltat și 
a înflorit pe meleagurile româ
nești.

Totodată, ea a prilejuit o nouă 
manifestare a sentimentelor de 
prietenie pe care le nutrește po
porul român față de poporul 
iranian, de stimă față de șeful 
statului iranian. .Mii de bucureș- 
teni și-au exprimat din nou, 
entuziast, dragostea față de con
ducătorul statului nostru, pre
țuirea deosebită ce o acordă 
pentru preocuparea sa neobosită 
consacrată dezvoltării patriei 
noastre, întăririi păcii și cola
borării internaționale.

Fabrica de elemente de auto
matizare, unitate reprezentativă 
a industriei românești, aflată 
într-un proces continuu de în
noire $i modernizare, i-a primit 
sărbătorește pe înalții oaspeți. 
La intrarea principală se aflau 
arborate drapelele de stat ale 
României și Iranului. Era în
scrisă. în limbile română și 
persană, o caldă urare de bun 
sosit. Un mare număr de mun
citori ai fabricii, precum și de 
la întreprinderile de pe plat
forma industrială a Piperei, au 
venit să ureze bun venit celor 
doi șefi de stat, să-și manifeste 
bucuria de a-i avea ca oaspeți.

în întîmpinarea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și a Maiestății Sale 
Imperiale, Șahinșahul Iranului., 
au venit ministrul industriei 
construcțiilor de mașini-unelte 
și electrotehnicii, Virgil Acta- 
rian, și membri ai conducerii 
ministerului, ai Centralei indus
triale de electrotehnică și auto
matizări și ai întreprinderii vi
zitate. Un grup de tineri și 
tinere oferă înalților oaspeți 
buchete de flori. Prezintă ono
rul o unitate a gărzilor patrio
tice si formațiilor de pregătire 
militară a tineretului pentru 
apărarea patriei.

Cei doi șefi de stat sînt invi
tați, cu deosebită cordialitate, 
să viziteze o reorezentativă ex
poziție cu produsele fabricii. 
Directorul întreprinderii. Marin 
Barabancea. prezintă, cu acest 
prilej, evoluția acestei unități, 
prestigioasă afirmare a tehnicii 
moderne în peisaiul industrial 
al țării noastre. Concepția ro
mânească se evidențiază aici 
cu pregnanță. într-un domeniu 
care confirmă potentele indus
triei noastre, capacitatea ei de 
a ține pasul cu cele mai . noi 
descoperiri tehnice si științifice. 
Este înfățișată o largă paletă de 
elemente de automatizări, pen
tru controlul, reglarea și con
ducerea proceselor tehnologice 
în metalurgie, chimie, energie 
electrică : numărul lor a ajuns 
în prezent la peste 200 de tiouri, 
fată de 60 cîte se produceau în 
1967. Prezentînd date despre 
evoluția producției, gazdeje a- 
rată că în acest an ea sporește 
de 2.2 ori față de 1970, iar pînă 
în 1975 de 5 ori.

Oaspeții sînt informați de 
preocuparea colectivului în ve
derea construirii unor sisteme 
de reglare electronică, la tehno
logia mondială de vîrf, în apli
carea circuitelor integrate 
și hibride, miniaturizarea ele
mentelor, crearea de aparatură 
de comandă electronică pentru 
masini-unelte etc. Astfel, în 
urma activității întreprinse de 
colectivul de ingineri de aici, 
în colaborare cu Institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
automatizări, s-a trecut la pre
gătirea fabricației aparaturii e- 
lectronice de comandă, necesară 
în activitatea de dispecerare și 

supraveghere a instalațiilor in
dustriale energetice, precum și 
a unor sisteme și aparate de 
programare.

Toate aceste aparaturi demon
strează rezultate obținute pe li
nia modernizării continue a 
producției, la nivelul tehnicii 
contemporane. Buna lor calita
te a permis, totodată, și dezvol
tarea continuă a exportului. A- 
lături de numeroase țări ale lu
mii, Iranul este un bun parte
ner comercial al fabricii bucu- 
reștene. iar expoziția internați
onală din 1972 de la Teheran a 
constituit un prilej fericit pen
tru ca marca întreprinderii 
F.E.A. să devină cunoscută și 
apreciată.

înalții oaspeți vizitează apoi 
o expoziție a produselor reali
zate de unități ale Centralei 
industriale de electronică și au
tomatizări, de pe platforma Pi
pera.

Directorul general al Centra
lei. Ion Constantinescu, înfăți
șează produse reprezentative 
ale fabricilor de calculatoare 
și semiconductori — aparate 
electrice de măsură, radio- 
telecomunicații și aparate de 
radio și televiziune. Șahinșahul 
Iranului se interesează îndea
proape de performanțele mo
dernei aparaturi românești, de 
progresele realizate de indus
tria elctronică românească.

în hala de montaj, adevărat 
laborator de creație, unde teh
nicitatea și precizia cele mai 
înalte beneficiază de un grad 
ridicat de profesionalizare a 
lucrătorilor, de migala proprie 
unor mîini de adevărați artiști, 
înalților oaspeți li se face o cal
dă primire.

Directorul fabricii arată că 90 
la sută din angajați! acestei 
secții sînt tineri absolvenți de 
liceu, pregătiți în școli speciale 
care funcționează pe platforma 
industrială din această zonă.

La centrul de calcul al între
prinderii este prezentat înalților 
oaspeți calculatorul electronic 
Felix 256“, din generația a 

Iii-a de computere. Maiestatea 
Sa. Șahinșahul Iranului se o- 
preste în fata calculatorului, ce- 
rînd explicații. Calculatorul 
dispune de 256 „celule de gîn- 
dire", puțind efectua 200 000 de 
operații pe minut. Cu prilejul 
vizitei înaltului oaspete iranian, 
specialiștii de la F.E.A. au pro
gramat calculatorul în vederea 
unei operații neașteptate : re
producerea portretului Maiestă
ții Sale Aryamehr. Sub privirile 
celor prezenți. „pictorul** auto
mat executa portretul în numai 
cîteva secunde.

în încheierea vizitei, Șahin
șahul Iranului semnează în 
cartea de onoare a fabricii, ex- 
primînd impresia deosebită pe 
care i-a lăsat-o această moder
nă unitate. „Ceea ce ați realizat 
— a sdus înaltul oaspete — este 
garanția unor noi succese, a 
unui viitor fericit".

Pe platoul din fața fabricii, 
oaspetele iranian are ocazia să 
admire produsele unei alte 
ramuri industriale românești, a- 
flată. la rîndul său, în plin pro
ces de afirmare. Este vorba de 
industria românească de auto
vehicule, reprezentată aici prin 
cunoscutele autoturism*1 d*> te
ren ARO — M 241 si M 461 — 
ce se exportă în numeroase țări 
ale lumii.

Int?resîndu-se de caracteristi
cile lor tehnice. Șahinșahul 
Iranului solicită explicații în 
legătură cu posibilitățile aclima
tizării acestora, despre randa
mentul lor în condiții speciale. 
Tehnicienii români reamintesc, 
cu acest prilej, performanța pu
țin obișnuită a acestor autove
hicule care au făcut turul Afri
cii în condiții extrem de dure 
și cu rezultate foarte bune.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, cei doi șefi de stat pă
răsesc întreprinderea In aclama
țiile mulțimii, pentru a efectua 
în continuare o vizită cu mași
na de-a lungul platformei indus
triale Pipera, un adevărat cen
tru al electronicii românești ; 
Pipera oferind, In același timp, 
prin grupurile sociale construite 
aici in ultimii ani, prin școli
le de specializare, o dovadă e- 
locventâ a grijii statului pentru 
asigurarea unor condiții cît mai 
bune de instrucție și de trai 
pentru cei ce muncesc.

După moderna zonă industria
lă Pipera, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Imperială 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, fac o vizită la 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România.

Pe Calea Victoriei, în fața 
Muzeului de istorie, numeroși 

bucureșteni salută cu multă 
căldură pe cei doi șefi de stat.

Prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politi
ce, și Florian Georgescu, direc
torul muzeului, întîmpină pe 
oaspeți, îi conduc să viziteze 
muzeul. Sînt prezentate vestigii 
ale celor mai îndepărtate epoci 
ale istoriei de pe acest pămînt, 
începînd din neolitic, mărturii 
ale unei străvechi culturi, expo
nate de inestimabilă, valoare. 
Șahinșahul Iranului se oprește și 
admiră frumoasele vase de ce
ramică ale culturii Cucuteni și 
celebra statuetă din acea epocă, 
cunoscută sub numele „Gîndito- 
rul“. Este prezentată, de aseme
nea. evoluția uneltelor de pro
ducție din străvechi timpuri, 
precum și alte mărturii ale ci
vilizației din epoca bronzului și 
a fierului.

Se parcurg apoi sălile care 
înfățișează istoria geto-dacilor. 
Mai multe exponate din acea 
epocă oglindesc și influența cul
turii persane, dovadă a legătu
rilor care au existat din cele 
mai vechi timpuri între popu
lațiile ce trăiau pe teritoriile 
de azi ale României și Iranului, 
în alte săli sint prezentate ci
vilizația dacilor, istoria statului 
dac sub Burebista și Decebal, e- 
poca războaielor daco-romane, 
precum și mărturii din epoca 
de formare a poporului român. 
In lapidarium, suveranului Ira,- 
nului îi sînt prezentate apoi 
copia Columnei lui Traian, pre
cum și numeroase piese din 
epoca antică și medievală, din
tre cele mai reprezentative, des
coperite pe teritoriul țării 
noastre.

Vizitând alte săli, oaspeții ira
nieni au apoi posibilitatea să 
cunoască aspecte ale luptei po
porului nostru pentru libertate, 
unitate și independență națio
nală. Alte exponate prezintă 
sugestiv momente importante 
din istoria României contempo
rane.

In tot timpul vizitei, suvera
nul Iranului a urmărit cu mult 
interes explicațiile ce i-au fost 
date, a admirat bogatele ves
tigii ale civilizației strămoșilor, 
ale istoriei poporului român.

Șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr a semnat a- 
poi în Cartea de onoare a 
muzeului.

La plecare, un. mare număr 
de cetățeni ai Capitalei au acla
mat din nou, cu multă căldura, 
pe conducătorii celor două sta
te, și-au reafirmat sentimentele 
prietenești față de poporul ira
nian, bucuria și satisfacția pen
tru bunele relații statornicite 
intre România și Iran.

MIRCEA IONESCU, 
IOSIF SOCACIU

Semnarea Declarației
Solemne a Republicii 

Socialiste România 
si Iranului
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Cuvîntarea președintelui
NICOLAE CEAUSESCU

(Urmare din pag. 1}

mare sau mic — este chemat 
să-și asume răspunderi, să con
tribuie la așezarea relațiilor 
dintre state pe principii noi.

Aș dori, și cu acest prilej, să 
exprim satisfacția noastră pen
tru rezultatele deosebite ale vi
zitei pe care Maiestatea Sa o 
face în România — rezultate 
care s-au concretizat în sem
narea acestei Declarații, în 
semnarea de către miniștrii 
economiei a acordului de coo
perare de lungă durată, precum 
și a altor documente. Dar mai 
cu seamă vizita s-a caracterizat 
prin dorința comună de a găsi 
noi căi de extindere a colabo
rării dintre popoarele noastre.

Convorbirile pe care le-am 
avut în aceste zile au evidențiat 
că in cele mai multe probleme 
ale vieții internaționale Româ
nia și Iranul sînt animate de 

j dorința de a-și aduce contribuția 
• la soluționarea lor.

Primirea care v-a fost re- 
: zervată, atîț in Capitală, cît și 

in localitățile din țară pe care 

Cuvîntarea 
Sahinsahului Iranului,

MOHAMMAD REZA
PAHLAVI ARYAMEHR

(Urmare din pag. I)

mentul de profundă gratitudine.
! firește. Nutrim, de asemenea, o 

profundă prietenie ; prietenie 
pe care dumneavoastră înșivă, 
guvernul și poporul dumnea
voastră ne-au arătat-o și care 
constituie, în fond, expresia 
prieteniei față de poporul ira- 

| nian. Cred că puteți fi încredin
țat, domnule președinte, că sen
timentele poporului nostru sint 
cu totul reciproce. Sînt convins 
că poporul nostru va afla ves
tea semnării acestei Declarații 
solemne, precum și a acorduri
lor economice, cu o mare satis
facție.

Cred că acest gen de relații 
statornicite între noi ar putea 
să se lărgească între multe alte 
țări. De altfel, există oare o 
altă posibilitate pentru ca lumea
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le-ați vizitat, constituie o expre
sie a sentimentelor de prietenie 
ale poporului român față de po
porul iranian, față de Maiestă
țile Voastre, a dorinței sale și 
a guvernului, — care nu face 
altceva decît să dea expresie 
dorinței poporului — precum și 
a dorinței mele —, care, de ase
menea. sînt interpretul senti
mentelor și dorințelor poporului 
meu — de a extinde colabo
rarea, de a face ca relațiile 
străvechi dintre popoarele noas
tre să aibă o bază tot mai bună, 
de a acționa pentru a contribui 
la făurirea unei noi istorii care 
să asigure popoarelor noastre 
bunăstarea și fericirea.

Iată de ce apreciez — așa cum 
am spus și în cursul con\orbi
rilor de astăzi — vizita pe care 
o efectuați astăzi in România, 
ca un moment nou și impor
tant in relațiile dintre România 
și Iran. Fie ca viitorul acestor 
relații să fie tot mai înfloritor, 
ca popoarele noastre să conlu
creze strins pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă (Vii a- 
plauze).

să se îndrepte spre pace, spre 
dispariția litigiilor și războaie
lor, către reglementarea pașni
că a tuturor problemelor, către 
dezarmare și spre cooperare și 
înțelegere pașnică ?

Tin să vă mulțumesc încă o 
dată, domnule președinte, pen
tru toate dovezile de atenție pe 
care ni le-ați acordat și să vă 
transmit. în numele poporului 
meu. cele mai bune urări ale 
noastre pentru dumneavoastră 
înșivă, pentru reușita tuturor 
proiectelor dumneavoastră — 
dintre care unele am avut pri
lejul să le cunoaștem în cursul 
vizitelor de ieri și din după- 
amiaza aceasta —, deci a aces
tor proiecte care sint grandioa
se, și ca dumneavoastră să pu
teți atinge toate scopurile în 
cel mai mare succes ! (Vii a- 
plauze).

Maiestățile Lor Imperiale 
Mohammad Reza Pahlavi Arya
mehr. Șahinșahul Iranului, și 
Farah Pahlavi Șahbanu au ofe
rit luni, la Palatul primăverii, 
un dineu oficial in onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

Au participat tovarășii Paul 
Nicules-cu-Mizil. Gheorghe Pa
nă. Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Emil Drâgă- 
nescu. J^nos Fazekas. Dumitru 
Popescu, Ștefan Voitec, Cornel 
Burtică. Miron Constantinescu, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei, Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, împreună cu 
soțiile, membri ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
alte persoane oficiale, precum 
și ambasadorul țării noastre

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
împărăteasa Farah a Iranului a vizitat 

Expoziția UCECOM și complexul 
Institutului politehnic din Grozăvești

împărăteasa Farah a Iranului 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțite de persoane oficiale ro
mâne și iraniene, au vizitat, 
luni dimineața. Expoziția per
manentă a Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, 
găzduită intr-unui din pavili
oanele complexului expozițio- 
nal din Piața Scînteii.

La intrarea in pavilion, Flo
rian Dănălache, președintele 
U.C.E.C.O.M., salută pe distin
sele oaspete în timp ce tinere 

la Teheran, Alexandru Boabă.
Au luat parte Abbas Aii Kha- 

latbari, ministrul afacerilor ex
terne, Sadegh Sadriek, ambasa
dorul Maiestății Sale Imperiale, 
Șahinșahul Aryamehr, la Bucu
rești. Manzar Khalatbari, doam
nă de onoare a Maiestății Sale, 
împărăteasa Iranului, Hormoz 
Gharib. mareșalul Curții Impe
riale, Shodjaeddin Shafa, ad
junct al ministrului Curții Im
periale, alte persoane oficiale 
care i-au însoțit pe înalții oas
peți in vizita lor în România.

Au fost intonate Imnurile de 
stat ale celor două țări.

Toastind. Șahinșahul MOHA
MMAD REZA PAHLAVI A- 
RYAMEHR a spus : Propun, cu 
multă emoție, să ridicăm paha
rul, in această seară, în cinstea 
și în sănătatea domnului pre
ședinte al Consiliului de Stat, 
precum și a doamnei Elena 
Ceaușescu, pentru o tot mai 
mare fericire și prosperitate a 
nobilului popor român prieten, 

fete în pitorești costume națio
nale le oferă buchete de flori. 

Se vizitează apoi standurile în 
care sînt expuse confecții, tex
tile și tricotaje. Un prim popas 
se face in fața costumelor popu
lare. reprezentind cele mai di
ferite zone etnografice ale țării, 
împărăteasa Iranului apreciază 
autenticitatea țesăturilor, bro
deriilor, covoarele, obiectelor de 
ceramică expuse, faptul că meș
teșuguri străvechi sint continua
te de generațiile de astăzi, se 
informează despre regiunile că
rora le aparțin piesele din expo
ziție, de modul cum sînt organi
zate cooperativele meșteșugă
rești. „Bluzele dumneavoastră 
sînt apreciate în toată lumea — 
spune Maiestatea Sa Imperială 
— admirind delicatețea brode
riilor de pe o ie. fina țesătură 
din care este confecționată. A- 
trag atenția, pe rind, și alte 
piese figurînd în compartimen
tele expoziției, care, în întregul' 
ei, reunește cîteva mii de obi
ecte realizate în metal, piele, 
sticlă, lemn etc. în fața unui 
bucium frumos încrustat, a unei 
lăzi de zestre, căreia i s-a găsit 
o funcție modernă, vizitatoarele 
admiră gustul artistic cu care 
este lucrat, tehnica de producție. 
Oprindu-se înaintea unor lucrări 
pe sticlă, tehnică de artă cu 
tradiție în țara noastră, împă
răteasa Iranului ține să subli
nieze că și meșterii iranieni se 
inspiră din creațiile înaintașilor, 
în încheiere oaspetele asistă la 
o prezentare a portului națio-, 
nai, specific diferitelor regiuni 
ale țării, precum și a unor con
fecții în care s-au folosit cu in
geniozitate, într-o interpretare 
modernă, elemente decorative, 
țesături tradiționale.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, împărăteasa Farah remar
că frumusețea folclorului româ
nesc. iscusința cu care este pus 
in valoare în cadrul acestei in
teresante expoziții.

în continuare, împărăteasa Ira
nului și tovarășa Elena Ceușescu 
se îndreaptă spre cartierul Gro
zăvești. unde se află modernul 
complex al Institutului Poli
tehnic. O manifestare de caldă 
irietenie fac vizitatoarelor pro
fesorii și studenții institutului 
•dunați în fața clădirii princi
pale, pe al cărei frontispiciu se 
poate citi în limbile română și 
persană o urare de bun venit. 
Conducted pe oaspete în sala 
de consiliu prof. dr. doc. Radu 
Voinea, rectorul institutului, 
secretar general al Academiei 
Republicii Socialiste România, 

pentru măreția țării dumnea
voastră, pentru prietenia tot 
mai strînsă dintre țările și po
poarele noastre, pentru pacea 
universală și pentru prietenia 
între toate țările lumii.

Răspunzînd. președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus: 
Aș dori să exprim, încă o dată, 
satisfacția noastră pentru re
zultatele vizitei Maiestății Sale 
în România și să propun să 
ridicăm paharul pentru fericirea, 
prosperitatea și bunăstarea po
porului iranian prieten, pentru 
sănătatea Maiestății Sale și a 
împărătesei Farah’ pentru pro
gresul continuu al colaborării 
multilaterale între popoarele 
român și iranian, care sper că 
vor conlucra întotdeauna pen
tru cauza prosperității recipro
ce. a păcii intre toate popoarele.

Să toastăm, pentru o lume mai 
bună, mai dreaptă, a păcii și 
colaborării internaționale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

prezintă cîteva date privind dez
voltarea învățămîntului supe
rior din țara noastră și îndeo
sebi a celui tehnic, despre 
structura acestuia, despre pro
blemele majore care stau în 
fața corpului profesoral și a 
studenților. Rectorul institutu
lui împărtășește din preocupă
rile de modernizare conti
nuă a procesului de învăță
mânt. călăuzit în permanență 
de indicațiile președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Asistentul Mihai Vîrtosu, pre
ședintele Consiliului Asociației 
Studenților din institut, trece 
în revistă atribuțiile largi 
care revin organizației de tine
ret, îndatoririle ei în domeniul 
învățământului și cercetării, re
levă condițiile optime de viață, 
lucru și odihnă ale studenților.

împărăteasa Farah adresează 
o serie de întrebări cu privire 
la structura învățământului, se 
interesează de felul cum insti
tutul contribuie Ia calificarea 
muncitorilor din întreprinderi, 
despre colaborarea între insti
tut și uzine. Alte întrebări vi
zează organizarea asociațiilor 
studențești, relațiile dintre a- 
cestea și conducerile instituții
lor de invățamint.

După o scurtă oprire în fața 
machetei complexului de clădiri 
a institutului, se vizitează ate
lierele de activitate practică a 
studenților, laboratoare, und« 
vizitatoarele primesc explicații 
despre diferitele realizări ale 
studenților, obținute sub îndru
marea atentă și competentă a 
profesorilor lor. Garoafe roșii și 
trandafiri. însoțite de cîteva cu
vinte de bun venit sînt oferite 
pe parcurs oaspetelor de către 
studenți. în timp ce profesorii le 
dăruiesc volume cu rezultatele 
cercetărilor lor.

Mulțumind pentru cinstea fă
cută institutului, rectorul în- 
mînează oaspetelor placheta 
care atestă vechimea acestui im
portant așezământ de învățământ 
superior.

Vizita la acest foarte frumos 
institut a fost deosebit de in
teresantă pentru mine — a spus 
împărăteasa Iranului în încheie 
rea vizitei sale. Urez cadrelo- 
didactice ale institutului ma? ’ 
realizări în activitatea lor de 
formare a generațiilor de stu 
denți bine pregătiți și utili ță 
rii lor, iar tinerilor mult suoce 
la învățătură.

SANDA IONESCU
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TEATRUL Șl POSIBILITĂȚILE |

NELIMITATE ALE COMUNICĂRII
1. Vă interesează sau nu teatrul pentru co

pii ? De ce ?
2. Ce modalități de spectacol preferați ? Vă 

gîndiți la forme speciale de colaborare 
cu copiii ?

3. Ce aplicații credeți că ar ?utea avea a- 
ceste experiențe asupra limbajului teatral 
destinat publicului obișnuit ?

ALECU POPOVICI UN TEATRU
FARA prejudecăți

Din. păcate teatrul pentru co
pii (ca șî toată literatura 
dresată lor) e bîntuită și 
grafomani, de cei care-și 
cearcă „norocul" literar. Mai e 
ceva i pericolul calofiliei, tea
ma unor scriitori de a nu pă
răsi „zonele mari" ale scrisului 
— drept care copiii eînt „tră
dați" sau uitați.

Mă pasionează viața capiilor 
de azi, preocupările lor, (am 
un ajutor substanțial în „Tolba 
cu scrisori" pe care o susțin la 
T.V. Primesc mii de scrisori s 
subiecte, probleme, gînduri, 
frămîntări) pasiunile lor. Spec
tatorii mei favoriți — cei că
rora îmi place să mă adresez t 
preșcolarii și școlarii mici. 
Poate, pentru pionieri e și mai 
dificil de scris. De fapt și tele
viziunea a egalizat într-un fel 
vîrstele s aceleași emisiuni sînt 
privite și de copii de 7 ani și 
de cei de 12 și de 14 ani. Și 
atunci, în sala de spectacole, 
micii spectatori nu mai sînt un

a- 
de 
în-

grup omogen. Cum să-i capti
vezi pe toți ? Dacă am ști !

Am iubit și iubesc teatrul-joc. 
teatrul ce de pe scenă solicită 
în aceeași acțiune și pe cei din 
sală. Să nu numim chiar „de- 
mi tizare" dezvăluirea misteru
lui culiselor, poftirea copiilor 
pe scenă. Efect de distanțare ? 
Dar prin aceasta copiii s-au a- 
propiat însă de spectacole. Cred 
și m utilitatea prezenței muzi
cii (cit mai pregnant) în specta
colul pentru copii. Forma aceasta 
(nu vă temeți să o numiți re
vuistică) e directă, captează, ră- 
mine imprimată in memoria co
piilor.

Lucrez la un spectacol — să-1 
numim — de autor. Cu un grup 
de actori ai teatrului „Ion 
Creangă" (numai cu acei autori 
care s-au arătat interesați de 
formulă) vom „compune" un 
spectacol la fața locului, în gră
dinițe. în primele clase ale șco
lii elementare. Din elementele 
unui 
strui

basm cunoscut vom con- 
cu ajutorul copiilor, cu

noțiunile lor etice, estetice, o 
piesă — un spectacol in care 
vor juca și ei. îi vom solicita 
in elaborarea unor teme diver
se. de la igienă la dragostea 
față de muncă și școală. Cred 
că sîntem pe drumul unui spec
tacol agitatoric nu infantilizat 
artificial, ci pornind de la co
pii în mod firesc, spontan, nu 
aoelînd la „pizzicato" ci vorbind 
de la „suflet de copil“ la copil.

Găsirea unor forme vii. efici
ente. va spori publicul specta
colelor pentru copii.

Mai există obiceiul ca unele 
teatre — mai ales în provincie 
— să transforme piesa pentru 
copii în... feerie pentru adulți, 
destinată a împlini planul fi
nanciar de casă. Nu astfel tea
trul pentru copii își poate cu
ceri locul pe care-l merită.

îmi place să repet cuvintele 
unui mare om de teatru : „un 
spectacol pentru copii, trebuie 
să fie ca unul pentru oamenii 
mari, numai că ceva mai bun...*

Sala compresoarelor a Exploatării miniere Herja. O unitate 
anexă esențială care acum un sfert de veac nu exista nici în 

cele mai frumoase vise ale ortacilot.
Foto: EM. ISOPESCU

PUTEREA El ÎN MII
(Urmare din pag. I)

EDUARD COVALI: A CREA GUSTUl
rRU TEATRU

MUZICĂ Compozitorul
MIHAI MOLDOVAN

Consemnam în urma cu ani în 
coloanele acestei pagini, locul 
deosebit pe care-l dobîndea Mi
hai Moldovan, pe atunci un foar
te tînăr compozitor, în constela
ția creației contemporane româ
nești.

O suită de piese simfonice 
(Texturi, Vibrații, Scoarțe, Tulni
ce, Vibrații) mărturiseau un ta
lent puternic, trăgîndu-și izvoa
rele din straturi adinei ale sen
sibilității populare, și în același 
timp, un compozitor la curent cu 
inovațiile pe care 
limbajul muzical.

Viața muzicala 
misiunile, valorile 
pozitor. Au fost stagiuni în care 
marile formații ale țării au în
scris în agendele lor de concert 
6—7 prime audiții ale unor lu
crări purtînd semnătura lui Mi
hai Moldovan, multe dintre ele 
intrînd, de atunci, în repertoriul 
permanent al ansamblurilor sim
fonice și corale ale țării.

Zilele acestea am putut întîlni 
pe afișele a trei dintre marile

le-a înregistrat

a probat pro- 
tînărului com-

DE BRAȚE

IPENTRU
TIMfUL

dintre acei oa- 
răgușit spunînd 
întrebați — că 

românesc

I. Fac parte 
meni care au 
— fără să fie 
viitorul teatrului _______
depinde în cea mai mare mă
sura de modul în care vom 
ști să atragem la teatru și să 
creăm habitudini teatrale ti
nerei generații. Activitatea 
programatică a Teatrului Ti
neretului din Pi’Stra Neamț 
(și mă refer nu numai la re
pertoriu, ci și la modul în care 
au fost realizate spectacolele 
pentru copii, la cele două ediții 
ale Festivalului de teatru pen
tru tineret și copii și simpozioa
nele care le-au însoțit. în sfir- 
șit la sprijinul acordat forma
țiilor pionierești și festivalului 
de teatru pionieresc) se înscrie 
pe linia unor gînduri consecven- 

, te de formare a spectatorului și 
a creatorului de mîine, acordind 
o deosebită încredere capacității 
educative și formative a teatru-

lui în general. Este de mult clar 
pentru noi că teatralizarea unui 
public virtual trebuie făcută de 
timpuriu, că gustul pentru arta 
teatrală, deslușirea convențiilor 
pe care le presupune teatrul 
trebuie realizate de la cea mai 
fragedă virstă.

2. Nu cred că în abordarea 
teatrului pentru copii trebuie să 
adoptăm o atitudine ,__
țială privind una sau alta 
modalitățile teatrale i 
Fie câ dialogăm cu 
spectator, fie că-i spunem doar 
o poveste, mi se pare deosebit 
de important să facem acest lu
cru cu o mare seriozitate și în
credere în puterea de înțelegere 
a copiilor. Cind ne adresăm co
piilor nu trebuie să stîlcim vor
bele. așa cum fac unii oameni 
maturi în speranța că vor fi 
mai bine înțeleși și nici dînd 
lecții „ex catedra'1 cu morga di-

preferen- 
din 

existente, 
i tînărul

dactică a pedagogului 
rat. ci sondind zonele 
profunde ale propriei 
copilării, clarificînd ideile 
provin din experiențele 
purii, redînd proporțiile supra
dimensionate ale universului in
fantil, lumea fabuloasă și fan
tastică a cotidianului văzut în 
racursi de omul de cîțiva am 
pentru care fiecare zi înseamnă 
o formidabilă descoperire și a- 
cumulare de cunoștințe și sen
sibilitate. Aș ține să afirm că 
problema teatrului pentru copii 
nu ține de modalitate, ea fiind 
a teatrului în general, ci de u- 
nivers spiritual, de experiență 
de viață comunicabilă și accesi
bilă copiilor. Cred 
acesta am răspuns 
a treia întrebare.

Anchetă realizată

neirtspi- 
poetice 
noastre 

ce 
tim-

că in felul 
și la cea de

de :

G. BA NU

negru și el de praf de minereu, 
ca și noi, vechi comunist, și a 
urcat la tribună. Au izbucnit o- 
vații. Și simțeam atunci puterea 
minei, bogățiile ei, în miile de 
brațe care aplaudau, în brațele 
muncitorilor.

— loan Mureșan. primul direc
tor al nost’, a murit. Mulți ortaci 
au murit, și cuvine-se cîte o la
crimă pentru fiecare, pentru că 
erau oameni de ispravă care au 
suferit și au luptat mult, deapă
nă încet, cu un nebănuit regret 
în glas, minerul Ioan Varga, de 
34 de ani în mină. Dar, conti
nuă el. să vă vorbească despre 
mină, despre noi, inginerul David 
Tibor, singurul „domn" care a 
știut să fie, pe atunci și chiar 
mai înainte, om cu muncitorii.

L-am găsit pe David Tibor la 
Baia Mare, inspector general la 
Inspectoratul geologic minier. In- 
giner-sef la Herja din 1942 pînd 
în 1961.

— Eram, prin iunie ’48. la o 
mină tocmai pe lingă Orșova. 
Primisem ordin să o reorgani
zez. M-an chemat muncitorii îna
poi, la Herja. Atunci mi-a adre
sat un muncitor pentru prima 
oară apelativul ..tovarășe". Si 
m-am simțit extraordinar de mîn- 
dru și de util clasei muncitoare. 
„Tovarășe inginer, mi-a spus di
rectorul Mureșan. această mină 
trebuie să dea minereu industriei 
românești a muncitorilor. Se poa
te?". Se poate, am zis. In 1949. 
producția săltase deia cu un sfert 
peste cît dăduse mina în timpu
rile ei cele mai bun?

Transcriu în continuare tot din

David Tibor: a- 
s-a realizat prima 
muncii, au apărut 

de plan, primele

amintirile lui 
tund, în '48, 
organizare a 
primele cifre r. . r 
norme. Tot atunci au fost rezol
vate două probleme esențiale. 
Transportul muncitorilor: ve
neau oamenii cîte 10—12 kilome
tri ca să intre în șut („Azi, cu 
autobuzele care te iau din poar
ta, e domnie curată", spunea 
loan Varga) și problema echipa
mentului de protecție. Mai exis
tă. in arhiva minei, o fotografie 
„de epocă" în care minerii intrau 
în șut cu clop în cap și cu o- 
pinci în picioare. In 1951, la 8 
martie, a ieșit din mină ultimul 
cal („un cal alb, frumos ca un 
împărat, spunea David Tibor) și 
a intrat prima locomotivă. In 
1952 a fost total sistematizat ae
rul comprimat în mină.

Și mina s-a dezvoltat neconte
nit ajungînd astăzi, la aniversarea 
unui sfert de veac de cind „pu
terea ei stă în miile de brațe ale 
muncitorilor", un etalon în ramu
ra industriei extractive de mine
reuri neferoase: electrificare tota
lă. de la transport și iluminat 
pînă la pușcare, o disciplină de 
producție perfectă, o viteză de 
avansare zilnică de trei metri (re
cordul recent 194 m galerie în- 
tr-o lună), automatizarea circui
telor lamnelor de vagoneți la 
puțul 1 (adică minerii mînuiesc 
vasoneții pînă la gura minei a- 
păsînd doar pe butoane), o pro
ducție de 7—8 ori mai mare ca 
in 1948.

De curînd. Exploatarea minie
ră Heqa a primit diploma de 
unitate fruntașă pe ramură. As
tăzi, 4 iunie, cînd scriu .aceste

rînduri, minerii de la Herja au 
un avans de 85 de zile în lupta 
pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen și luptă — cu 
argumente de necontestat — pen
tru a ajunge la 180 de zile a- 
vans.

Actualul director al Exploată
rii, inginerul Liviu Pop, care în 
1949 de-abia efectua practica de 
elev la Herja, mă ruga un lu
cru. Nu care cumva să uit de 
eroii tineri de azi ai minei. Și, de 
comun acord cu secretarul comi
tetului U.T.C., Vasile Mureșan 
VII, îmi oferea cîteva nume des
pre care „sigur se va vorbi la 
a 50-a aniversare a Naționaliză
rii": electricianul Varga Ioan II, 
fiul lui Varga loan, cel de care 
am vorbit ceva mai sus, șeful de 
brigadă loan Tudoran, șefii de 
echipă Gheorghe Pop și Vasile 
Marchiș, minerii Aurel Grigor, 
Vasile Tomonicica și Augustin 
Tarță.

— Așa cum oamenii au știut 
să-i lase pe muncitori să condu
că, în 1948. așa îi pot lăsa eu. 
azi, pe acești băieți să conducă 
mîine mina, sublinia directorul 
Liviu Pop.

Și ce-ar mai putea adăuga re
porterul acestor rînduri rostite în 
paralel de două generații 'ale mi
nei Herja? Poate extraordinarul 
transfer de conștiință vie, mun
citorească, din om în om, din 
generație în generație, condiții
le „domnești" de lucru, uluitoare
le ambiții productive ale munci
torilor de aici, și ale tinerilor 
deopotrivă, perspectivele de „mă
rire" ale minei? Nu știu. Sînt 
lucruri pe care, cred, le vor în
țelege cititorii ei singuri.

ansambluri ale țării, trei dintre 
noile și semnificativele lucrări ale 
lui Mihai Moldovan.

In concertul prin care corul 
Madrigal sărbătoarea un deceniu 
de existență piesa „Fluierași și 
Buciume" — un desăvîrșit afo
rism muzical — a fost repetată 
la insistențele publicului.

In ultimele simfonice ale Fi
larmonicii bucureștene, Emil Si
mon, dirijorul clujean atît de le
gat de „istoria 
lucrărilor lui 
a prezentat în 
entuziasmat, o 
gește literatura 
pentru copii 
opus : suita „Proverbe și ghi
citori", (omagiu adus Liceului de 
Muzică din Cluj), lucrare vizînd 
în parte și un scop didactic — 
inițierea tinerilor interpreți în 
tainele unor noi sisteme de no
tație abordate în zilele noastre.

Momentul cel mai plin din 
suita acestor prime audiții a fost 
dedicat de Orchestra de Studio 
a Radioteleviziunii interpretării 
operei-freșcă „Trepte ale isto
riei".

Lucrarea încearcă să evoce în 
forme aforistice, (caracteristice 
întregii creații a lui M. Moldo
van) — momente hotărîtoare ale 
istoriei acestor pamînturi, de la 
anii luptelor lui Decebal la in
surecția națională antifascistă ar
mată din august 1944.

La o primă ascultare în sala 
de concert, caracterele scenice 
ale partiturii lui, sînt mai puțin 
vizibile.

Lucrarea se impune drept un 
oratoriu ce se desfășoară pe 
două planuri realizate, pe de 
o parte de un grup „concertino" 
iar pe de altă parte de grupul 
de soliști, cor și orchestră care 
exprimă diferitele „trepte", dife
ritele momente ale evoluției 
istorice.

In abordarea unei teme per
manent prezente în lucrările 
vocal-simfonice ale anilor din 
urmă, Mihai Moldovan demon
strează o viziune inedită, dispo
nibilități pentru folosirea unui 
mare aparat vocal și orchestral, 
capacitatea de a construi pagini 
de adine dramatism.

O mențiune specială aș face-o 
pentru ideea imprimării grupului 
concertino pe bandă magnetică.

Compozitorul a recurs desigur 
la bandă 
partitura 
maximă 
dobîndit 
într-un studio de înregistrări) ci 
pentru că banda magnetică putea 
exprima la un înalt voltaj emo
țional un anume cod istoric.
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Clubul de cămin, unde ar fi trebuit aduse mese 
pentru șah și remy, fotolii, poate chiar un bi
liard a și fost transformat în sală de ședințe cu 

peste 200 de locuri.

,,In aceste cămine poate vom locui și noi 
speranță îndreptățită a tinerilor zidari Gh. Mo- 

roșan, Cosțică Aionesei și Gh. Ungureanu.

față de grafic si datorită faptu
lui că beneficiarul n-a fixat ri
guros termenele contractuale 
nici cu constructorul și nici cu 
furnizorii

O altă anomalie la Iași : ocu
parea spațiilor de cazare pentru 
nefanuliști de către numeroase 
familii șî. mai mult, de către 
birourile Trustului de construc- 

Astfel. căminul ..Decebal" (e 
zărak al aceluiași trust a- 
tit) are 156 de camere dintre 

care doar 136 sint locuite, in 19 
funcționând birourile Șantierului 
nr. 2 — Structuri al trustului. 
Cu alte cuvinte, circa 360 metri 
pătrati sint ocupați de... 32 func
ționari ai șantierului. Un alt că
min al trustului menționat are 
ocupat întreg parterul cu birou-

(Urmare din pag. I)
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jumătate a anului 1974. întrueît 
in aceeași zonă își construiesc 
cămine și alte întreprinderi, ca 
„Tehnoton" și Țesătoria de mă
tase „Victoria". Combinatul de 
fibre sintetice a fost numit 
coordonator de zonă. Mai întîi 
a refuzat. Apoi, au început par- 
lamentările, care, oricum, au 
durat destul. A fost nevoie ca 
în Iași să sosească o comisie 
centrală de control muncitoresc, 
pentru ca. in cele din urmă, 
combinatul să accepte coordo
narea de zonă. O acceptare 
simbolică însă, d-at fiind că nici 
nu poate fi vorba, în prezent, 
de o coordonare reală. Tovară
șul ing. Mircea Dumitrescu, 
directorul Trustului de 
strucții Iași, ne declară i

— Nici > măcar documentația 
n-a fost asigurată de beneficiar 
pînă la această oră. deși în fila

con-

de

...V or bele
nu fin de cald

plan scrie că ea există. Dacă 
_ exista, in primul rind ar tre
bui s-o știm noi. constructorii. 
De asemenea, există o anoma
lie in ceea ce privește investi
ția lucrării. Cele 3 cămine costă 
peste 7 milioane de lei, însă 
deocamdată a fost „avansată" o 
sumă derizorie : doar 200 000 leu 

O situație la fel de gravă in- 
tîlnim la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice, pentru care se 
construiește un cămin de 342 
locuri cu 3 tronsoane. Aici au

fost obținute investițiile. însă, 
lucru puțin obișnuit, constructo
rul — în speță Trustul de con
strucții industriale Iași — n-a 
acceptat să-și asigure și utilită
țile, așa cum ar fi fost normal. 
Așadar. conform declarațiilor 
tovarășului Nicolae Moldoveanu. 
din grupa de investiții a Uzinei 
de prelucrare a maselor plas
tice. întreprinderea a preluat de 
nevoie o parte din sarcinile con
structorului. Evident, lucrarea 
este în întirziere cu 90 de zile

rile Șantierului nr. 1 — Funda
ții. in timp ce paturile care ar 
fi trebuit să se afle în aceste 
camere sînt depozitate prin bal
coane ori prin magazii.

Solicităm o explicație tova
rășului Gheorghe Brehuiescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean.

— Am luat măsuri pentru 
mutarea birourilor în alte clă
diri. ne-a declarat domnia-sa. E 
drept, operațiunea mai întîmpi- 
nă unele greutăți, dar se face.

Căminul „Decebal**: la parter — birouri, iar în balcoanele de la 
etaj — zeci de paturi care așteaptă eliberarea spațiului.

Căminul Trustului de construcții, din str. 23 August, supranumit 
„conacul" : suprafață totală 3 909 m.p., din care pentru locuit... 

1 971 m.p.
I 
I

— Un început trebuie
continuat. Am auzit, însă, că 
Trustul de construcții Iași in
tenționează sâ mute o parte din 
birouri in noul cămin pe care 
și-1 construiește pentru tinerii 
nefamiliști, in strada 23 August. 
Directorul trustului n-a confir
mat aceste zvonuri, însă o vizi
tă in viitorul cămin, precum și 
studiul amănunțit al proiectului 
ne-au confirmat că imobilul nu
mai a cămin nu seamănă : din 
cei 3 909 m.p.. cit totalizează a- 
ria construită desfășurată, nu
mai 1 971 m.p. sint prevăzuți în 
proiect pentru locuit. O risipă 
de spațiu care încalcă prevederi 
elementare. Multe camere sint 
pur și simplu imense, unele de 
zeci de metri pătrați, s-au con
struit holuri de palat, o sală de 
lectură de aproape 100 m.p., unz 
,.club“ de 120 m.p. în care au 
și fost montate scaunele pen
tru... sala de ședințe, și așa mai 
departe. Pentru a ilustra marea 
risipă de spațiu, e destul să maî 
amintim că depozitul de inven
tar măsoară nu mai puțin de 
104,53 m.p. Amintim aceste lu
cruri pentru că. se pare, unii 
tovarăși nu prea știu pe ce lume 
trăiesc : tinerii au nevoie de lo
cuințe, iar ei fac risipă de spa
țiu pentru care s-ar cere să fie 
trași la răspundere. Soluția pro
pusă de tovarășul director Du- 
mitrașcu (reamenajarea și îm
părțirea spațiului) e necesară, 
dar presupune alte cheltuieli. 
Cine plătește ? Joaca de-a con
strucțiile cu căminele tinerilor 
muncitori se vede și în dimen
siunea camerelor (unele sînt fă
cute, parcă, pentru cîte 50 de 
paturi !) ; nu poți sâ nu te în
trebi : cu ce responsabilitate au 
lucrat organele locale în aceste 
cazuri ? Orice construcție are un 
plan, iar acesta primește un 
aviz. Cine și cu ce răspundere 
dă aceste avize ? Comitetul ju
dețean al U.T.C. nu s-a aflat de 
față ? Dacă da, în ce măsură s-a 
ținut cont de părerea exprima
tă ? Doar el este primul chemat 
să vorbească în numele tine
rilor.

Firește, o contribuție impor
tantă. precum și o înțelegere 
mai clară, însoțite de ajutor e- 
fectiv, se așteaptă și din partea 
celorlalți factori locali, ca și a 
ministerelor. De pildă, la Con
gresul al IX-lea al U.T.C. (în
ceputul anului 1971.!.) ministrul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini promisese tinerilor de la 
întreprinderea mecanică Nicoli- 
na (care nu au nici un cămin !) 
că se vor lua măsuri să fie aju
tați în acest sens. A trecut des
tul timp, timp în care unii se 
află în dispute, iar tinerii au 
rămas cu... promisiunea.

Sînt situații la care se așteap
tă un răspuns efectiv, nu prin n 
cuvinte, ci prin fapte.

I 
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interpretativă" a 
Mihai Moldovan, 
fața unui public 
piesă care între- 
noastră muzicală 
cu un valoros

nu numai pentru că 
solicita interprețilo* 

virtuozitate (greu de 
fără multiple reveniri

IOSIF SAVA

Oră de laborator a elevilor anului 
nală a Fabricii de mezeluri și produse 

Leordeni.

III, Școala profesio- 
din carne Popești- 
Foto: I. DUMITRU

închiderea cursurilor
Universității populare

La Sala Palatului din Capi
tală a avut loc, luni după-amia- 
ză, festivitatea de închidere a 
cursurilor Universității populare 
din București pe anul 1972— 
1973.

Luînd 
Răduleț, 
populare, 
cademiel 
România, 
desfășurată de acest așezămint 
de cultură, contribuția sa la e- 
ducarea cetățenilor în spiritul 
dragostei și devotamentului ne- 
țărmuriț față de partid și patria 
socialista, la formarea concep
ției materialist-dialectice despre 
lume și societate, la dezvoltarea 
nivelului general de cultură și 
cunoaștere al cursanților. Vor
bitorul a arătat, totodată, că 
cele 104 cursuri și cicluri de ex
puneri înscrise în programul a-

cuvîntul acad. Remus 
rectorul Universității 

vicepreședinte al A- 
Republicii Socialiste 

a relevat activitatea

in-nului de învățământ recent ... 
cheiat — cu 34 mai multe decît 
în anul trecut — au fost au
diate de circa 12 000 cursanți, 
oameni ai muncii de cele mai 
diverse profesii și vîrste.

Universitatea populară a or
ganizat, de asemenea, diverse 
simpozioane, mese rotunde pe 
teme de actualitate și alte ma
nifestări, care s-au bucurat de 
o largă participare. Toate aceste 
acțiuni au fost realizate cu spri
jinul unor cunoscuți oameni de 
știință, artă și cultură, al unor 
specialiști din diverse domenii 
de .activitate.

în încheierea festivității a 
fost prezentat un spectacol cu 
piesa „Zodia Taurului" de Mih- 
nea Gheorghiu, în regia lui 
Mihai Berechet, avind ca inter
preți colectivul artistic al Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale".

ULTIMUL CARTUȘ : Sala Pala
tului (orele 17,30; 20,45), Patria (o- 
rele 9; 11,30, 14; 10,30; 19; 21,30), 
Luceaiârul (oreie 9, 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21), Modem (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Stadionul 
Dinamo (ora 20,30), Grădina Mo
dern (ora 20), Gradina Luceafărul 
(ora 20,15).

GALa filmului din repu
blica VIETNAMULUI DE SUD : 
Capitol (ora 20).

AVENTURILE LUI JBABUȘCA : 
Capitol (orele 9,30, 11,45; 14; 16,15; 
18,30, Grădina Capitol (ora 20).

SOLARIS . Centrai (orele o; 
12,30; 16. 19,30).

SALBAT1CIA ALBA : Festival 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grădina Festival (ora 20).

HOMOLKA Șl PORTOFELUL : 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45).

POVESTIRILE BEATR1CEI POT
TER ; Scala (orele 9,30; 11,30; 14; 
46,15; 18,30; 20,45). Grădina Select 
(ora 20).

ROND DE NOAPTE ; București 
(orele 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Grădina București 
(ora 20,15), Arenele Romane (ora
20.15) .

AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 în con
tinuare).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Doina (oțele 11; J3.3G;
16; 18,30; 20.45), Rahova (oreie
15,30: 18; 20,15).

CIPRIAN PORUMBESCU : Gri- 
vița (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Excelsior (orele 9: 11 15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15: 20,30). Grădina
Aurora (ora 20).

eolomea : înfrățirea (orele 16; 
18: 20).

PE ARIPILE VÎNTULUI : Gloria 
(orele 10; 14,30: 19). Flamura (o- 
rele 10: 14,30; 19).

CEAȚA • Arta (orele 15.30: 13;
20.15) Grădina Arta (ora 20).

CÎND LEGENDELE MOR . Bu- 
zești (orele 9; 11.15. 13,30; 16; 13,ii; 
20,30), Melodia (orele 9; 11.15: 13,3^; 
16; 18,30; 20,45), Grădina Buzești 
(ora 20.15). Grădina Tomis (ora
20.15) . Tomis (orele 9; 11.151 13.30;
15,45: 18,15; 20.45).

BĂTRÎNII BANDIȚI : Dacia
(orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15:
20.20).

ACEA PISICA SALBATICA : 
Bucegi (orele 15.45: 18; r?45). Vol
ga (orele 9: 11,15. 13J0: 15,45;
18,15; 20.30). Grădina Bucegi (ora
20.15) ,

VERONICA : Ferentari ■z.-ele 15: 
18; 20), Moșilor (orele IC: U; 2>), 
Grădina Moșilor (ora ».’5).

FATA BAȚRÎNA : Unirea orele 
16; 18,15: 20,15), Grădina Unirea 
(ora 20.30).

ELIBERAREA (serlîile IV—V) : 
Popular (orele 15.30; 19).

CE SE ÎNTÎMPLA DOCTORE : 
Lira (orele 15.30: 18: 20.30). Miori
ța (orele 9: 11,15: 13.30; 15.45: 18;
20.15) . Grădina Lira (ora 20.15).

TECUMSEH : Pacea (orele 15.45; 
18: 20.15).

CU MTINILE CURATE : Munca 
(orele 16: 18: 20).

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul Național ,.I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) : prizo
nierul DIN MANHATTAN — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (Schitu Mâgureanu) : A 12-A 
NOAPTE — ora 20; Teatrul Ciu
lești : RĂZBUNAREA SUFLEURU- 
LUI — ora 19,30: Teatrul „Ton Va- 
silescu" : MITICĂ POPESCU — 
ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA ARE CU- 
V1NTUL — ora 19.30; (La Teatrul 
de vară Herăstrău) : JOS PALA- 
RIA — ora 20; Teatrul „Țăndări
că" (Sala Victoria) : PETER PAN 
— ora 17: (Sala Academia) : UN 
BAIAT ISTEȚ ȘI UN REGE NA- 
TĂFLEȚ — ora 15; Ansamblul 
„Rapsodia Română'' : MELEAGURI 
FERMECATE — ora 18,30; ‘ Circul 
„Globus" : ARENA ’73 (Spectacol 
internațional) — ora 19,30).

PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. Biologie (anul 
III liceu) ; Matematică (clasa a 
VIII-a) : Probleme recapitulative. 
9,50 Muzică populară.

10,00 Transmisiune directă de 
la Aeroportul Otopeni : Ce
remonia plecării M.S. IMPE
RIALE ȘAHINȘAHUL ARYA- 
MEHR ȘI A M.S. IMPERIALE 
FARAH PAHLAVI ȘAHBANU 
a iranului, care, Ia invitația 
președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, au 
efectuat o vizită oficială în 
România.

10.15 Muzică populară. 10,25 Tele- 
enciclopedia. 11,05 Telecinemateca 
pentru copii : „Alice în țara mi
nunilor". Regla Hanna și Barbera. 
„Petrică dresor de clini" — de
sen animat. 12,05 De pe scenele li
rice ale țării. Fragmente din ope
ra „Pescuitorii de perle" de 
Georges Bizet. 12,50 52 de inițiati
ve în 52 de săptamini. Nici un 
centimetru de țesătură irosită, 
totul valorificat. Transmisiune de 
la Fabrica de confecții Botoșani. 
13,05 Telejurnal. 15,30 Campiona
tele europene de box. Sferturi de 
finală (gala I). Transmisiune di
rectă de la Belgrad. Comentează 
Paul Ochialbi. 17,30 Curs de 
limba rusă. Lecția a 56-a. 18.GO 
Telex. 18,05 Publicitate. 18,15 Artă 
plastică. 18,35 Publicitate. 18.40 
Panoramic științific. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Cintecul 
săptăminii : „Tineri in țara tine
reții" de George Grigoriu. Text de 
Niculae Stoian. Interpretează 
Cristian Mihăilescu. 20,05 Reflector. 
20,20 Seară de teatru : „Băieții de 
la colțul străzii". Adaptare pentru 
televiziune de Petre Popescu, după 
piesa „Pașaport pentru eternita
te" de Dumitru Drăgan. 21,30 In
dustrializarea și civilizația socia
listă — film documentar realizat 
de Petre Niță. 21,50 Interpretul 
preferat : Maria Pietraru. 22.05 24 
de ore. Contraste în lumea capita
lului. 22,35 Campionatele europene 
de box. Sferturi de finală (gala a 
Il-a). Selecțiuni înregistrate de la 
Belgrad.

PROGRAMUL II

Seară pentru tineret. 20,00 Ac
tualitatea pentru tineret.. 20.15 U- 
niversitaria — reportaj de la la- 
boratorul-școală de chimie al 
Politehnicii bucureștene. 20,30 Me
lodii la cererea dv. 20,45 Dialog 
între generații. 21,05 Avancronică 
de vacanță. 21,20 „Mic tratat" de 
comportare... artistic. 21,30 Cum 
formăm un specialist modern — 
masă rotundă. 21.45 Tineri muzi
cieni : George Dima și Ștefân 
Agoston. 22,00 Rubrică sportivă. 
22,25 Semn de întrebare — rubrică 
de probleme distractive. 22,35 Voci 
în premieră : Gabriela Andro- 
rtovfeL
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CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALA

A TINERETULUI COOPERATIST

TELEGRAME
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu

lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis tova
rășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN, președintele Consi
liului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, 
următoarea telegramă :

în numele guvernului român șl al meu personal văi exprim, 
stimate tovarășe președinte, sincere condoleanțe în legătură cu 
accidentul suferit de avionul sovietic „TU-144" în apropierea 
aeroportului Le Bourget din Paris.

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sentimen
tele noastre de profundă compasiune.

Adunare festivă cu prilejui aniversării 
constituirii Guvernului Revoluționar 

Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Interviu cu tovarășul ION SMEDESCU,
membru in Biroul Comitetului Executiv Centroco&p —

în această săptămînă organizațiile cooperatiste din România 
gâzduiesc cea de a doua Conferința Internaționala a Tineretului 
Cooperatist — importanta manifestare, organizata sub egida 
Alianței Cooperatiste Internaționale.

In legătură cu aceastâ conferință, care-și va incepe lucrările 
la Sinaia, in ziua de 5 iunie a.c., i-am solicitat tovarășului ION 
SMEDESCU, membru al Biroului Comitetului Executiv Centro- 
coop, să ne vorbească despre semnificația întîlnirii. Interlocutorul 
nostru a subliniat :

— La Reuniunea Comitetului 
Central al Alianței Coopera
tiste Internaționale (A.C.I.) ale 
cărei lucrări s-au desfășurat în 
București, în octombrie 1971, 
organizațiile cooperatiste din 
țara noastră : Centrocoop,
UCECOM și U.N.C.A.P. s-au u- 
ferit să găzduiască în anul 1973 
Conferința Internațională a Ti
neretului Cooperatist, propune
rea fiind aprobată în unanimi; 
late. Pentru cititorii „Scînteii 
Tineretului" țin să precizez că 
A.C.I. — cea mai largă organi
zație neguvernamentală din lu
me — reunește organizații coo
peratiste din aproape toate ță
rile, cuprinzînd peste 260 mili
oane de membri. A.C.I. acționea
ză permanent în spiritul colabo
rării internaționale, a idealurilor 
nobile ale prieteniei, păcii și 
securității în lume. în acest 
context, un rol deosebit se a- 
cordă educării tineretului coo
peratist.

— Care este scopul 
reuniunii de la Sinaia ?

— Scopul acestei conferințe a 
tineretului — și nu „despre ti
neret" — este de a da posibili
tatea tinerilor între 18--27 ani,

care sînt membri cooperatori 
sau activează în sfera coopera
ției de orice fel. să se întîl- 
nească, să discute și să facă 
un schimb de opinii cu privire 
la preocupările lor majore. Din
tre temele care vor fi aborda
te cu acest prilej menționez t 
„Tineretul și cooperativele, 
contribuția lor la dezvoltarea 
comunității0, „Tineretul și oro- 
blemele protecției consumato
rilor", „Cooperativele școiare și 
studențești", „Educația coope
ratistă". Se urmărește cunoaște
rea și întărirea relațiilor de 
prietenie între tineri de cele 
mai diferite profesiuni, con
cepții politice, veniți de pe roa
te meridianele globului.

— Ce ne puteți spun» 
despre participanții la a- 
ceasta conferință ?

— Conferința se bucură de o 
largă participare: și-au anun
țat sosirea la Sinaia tineri din 
20 de țări, de pe toate conti
nentele globului. Merită reținu
tă larga diversitate de profe
siuni a participanților — de la 
cadre de conducere ale mișcă
rii cooperatiste internaționale, 
profesori și studenți ai școlilor

și facultăților de cooperație, 
pînă la tineri muncitori și ță
rani din cooperativele de pro
ducție agricolă și meșteșugă
rească, tineri vînzători din uni
tățile comerciale cooperatiste.

Această reuniune internațio
nală va prilejui, fără îndoială, 
schimburi rodnice de idei cu 
privire la rolul organizațiilor 
cooperatiste în promovarea în
țelegerii și cooperării interna
ționale, contribuția pe care a- 
cestea o pot aduce la întărirea 
păcii și securității, evidențierea 
rolului tineretului în afirmarea 
nobilelor principii cooperatiste.

în zilele pe care participan
ții la această reuniune le vor 
petrece în România, respectiv 
4—14 iunie a.c., ei vor avea po
sibilitatea să cunoască în mod 
direct înfăptuirile tinerilor din 
patria noastră — inclusiv rea
lizările celor ce muncesc în 
cooperația de consum, meșteșu
gărească și în cea de producție 
— viața și preocupările lor de 
fiecare zi. Oaspeții de peste 
hotare se vor putea convinge 
nemijlocit de grija partidului și 
statului nostru față de tinăra 
generație, de condițiile ce s-au 
creat pentru afirmarea multila
terală a acesteia, cit și de en
tuziasmul cu care tinerii din 
România dau viață însuflețito- 
ruldi program al edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră 
patrie.

Interviu realizat de
IOAN POP

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliu
lui de Miniștri a! Republicii Socialiste România a trimis tovară
șului STANKO TODOROV, președintele Consiliului de Miniștri 

‘al Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :
Stimate tovarășe Todorov,
Aflînd cu profundă tristețe despre încetarea tragică, prema

tură, din viață a ministrului informațiilor și telecomunicațiilor 
al Republicii Populare Bulgaria, Haralambi Traikov, în numele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, vă transmit dv.. Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria și familiei îndoliate cele mai sin
cere condoleanțe, împreună cu expresia sentimentelor noastre 
de adîncă compasiune.

PRIMIRE LA CONSILIUL CENTRAL 

AL U.G.S. R.
Președintele Consiliului Cen

tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România. Mihai 
Dalea, a primit luni pe repre
zentanții centralelor sindicale 
din Republica Africa Centrală, 
Angola, Burundi, Ciad. Repu
blica Populară Congo, Dahomey, 
Guineea, Maroc, Mauritania, 
Mali, Republica Malgașă. Niger, 
Senegal, Togo, Volta Superi
oară și Zair, care au participat 
la cursul de pregătire a cadre
lor sindicale organizat de către 
U.G.S.R.

Președintele Consiliului Cen
tral a! U.G.S.R. a exprimat sa
tisfacția conducerii sindicatelor 
din România pentru participa
rea la acest curs — expresie a 
solidarității sindicatelor și oame
nilor muncii din România față 
de lupta si activitatea pe care o 
desfășoară oamenii muncii și 
popoarele din țările africane 
pentru dezvoltarea țărilor lor

pe calea independenței și pro
gresului social.

La rindul lor, reprezentanții 
sindicalelor din țările africane 
au mulțumit călduros conduce
rii sindicatelor din țara noastră 
pentru organizarea acestui 
curs, care le-a oferit posibilita
tea să cunoască munca și rea
lizările poporului român, con
tribuția sindicatelor la constru
irea socialismului in România. 
Ei au apreciat acest ajutor in
ternaționalist subliniind că ex
periența acumulată în timpul 
șederii în România le va fi de 
un mare folos în munca lor de 
viitor. Vorbitorii au urat oame
nilor muncii, întregului popor 
român, „să obțină noi victorii 
pe drumul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
drum pe care îl conduce cu a- 
tîta pricepere Partidul Comu
nist Român.".

I

I

I
I

I

(Urmare din pag. 1}

târfrile pentru ceea ce va fi s-au domolit sub apăsătoarea și 
dorita așteptare a libertății înțelegerii despărțirii de o vîrstă și 
pătrunderii într-o alta, la fel de tînârâ, desigur, dar mult mai 
gravă, fiindcă numai acum, în adevăr, tinerețea va ajunge 
să-și cîștige pe de-a întregul statura morală. Dacă sîntem de 
acord că tinerețea înseamnă o nevoie cumplită de a-ți con
strui propria ta istorie, propriul tău destin — destinul este forma 
accelerată a timpului, mărturisea un scriitor contemporan - 
în fața căruidF să te știi responsabil, demn, victorios, atunci 
este mai ușor de admis că tinerețea nu este posibilă fără o 
angajare morală lucida și fermă, și nu doar pentru tine însuți, 
cît mai ales pentru cei care și înaintea cărora, afirmindu-te, 
bănuiești că-i părăsești definitiv. Dar cum nu există despărțiri 
complete, dar cum nu există prăpăstii înfricoșătoare între ziua 
de azi, și ziua de ieri și de mîine, cum există numai o lume a 
valorilor morale sigure în afara căreia nu se poate trăi și îm
potriva căreia nu se poate lupta orb și pătimaș, gestul ome
nesc cel mai fericit este recunoașterea neîntirziată că adevărul.

FORMA
ACCELERATĂ
A TIMPULUI

I

I

binele, frumosul, dreptatea, echitatea sînt singurele autentice 
și eterne căi de aflare a desâvîrșirii ca om.

Obișnuit, morala nu este sortită să fie normativă, ci să 
descrie numai normativitatea, dar asta, evident, în mod activ.

Tînărul pătrunde în noua sa virstă socială plin de încredere 
și de nerăbdare în a-și găsi rostul și locul in societate, iar 
societatea la rîndul ei este pregătită să-l primească. Nu este 
totuși un secret pentru nimeni că societatea noastră socialistă 
nu este în măsură să rezolve deocamdată toate problemele 
omului, ale tînârului, și nu ale omului abstract și ale tînâru- 
lui abstract, ci ale omului concret pînă la amănunt, ale tină- 
rului concret pînă la amănunt, dar le rezolvă - și le-a rezol
vat I — pe cele care țin de necesitățile lor fundamentale. 
Pentru tinerii absolvenți de liceu ai anului 1973, de pildă, 
exploatarea omului de către om nu este decît o realitate mij
locită de liniștea cuvintelor, iar necesitatea desăvîrșitâ a des
ființării ei are o valoare mai mult teoretică decît practică. 
Exemplul este capabil să dea întreaga dimensiune a preface
rilor morale pe care le-am dobindit sau către care ne îndrep
tăm, dar el și altele de acest fel exprimă neîndoielnic tocmai 
acele rădăcini de care, iată, tineri sau mai puțin tineri, râ- 
rriînem la fel de odînc legați, iar destinul fiecăruia și cl 
tuturor, această formă accelerată a timpului, nu se poate 
ridica azî decît pe astfel de certitudini. Sîntem oare pregătiți, 
la această vîrstă, cînd ne prindem în piept buchetele roze, 
însemne ale absolvirii, să pornim de *o ceea ce s-a cucerit In 
planurile sociale fundamentale, și să ducem moi departe ideea 
de bine, fiind noi înșine constructorii ei ?

(Urmare din pag. I)

Pe șantierul întreprinderii de 
componente electronice pasive, 
situația la zî a realizărilor este 
destul de departe de cea pre
văzută în graficele de execuție. 
Lucrările de construcții sînt 
rămase în urmă cu aproximativ 
o lună.

— Dar din cauze obiective, se 
justifică de la început tovară
șul Vasile Părlătescu, șeful șan
tierului din cadrul Trustului de 
construcții industriale Pitești. 
Ne-a lipsit torța de muncă ne
cesară. ne-a lipsit și o macara 
de mare capacitate, îar stația 
de betoane a avut mereu o 
funcționare defectuoasă.

Pe parcurs aveam să ne con
vingem că aceste justificări nu 
eu decît în parte acoperire re
ală. în spatele lor se ascunde, 
de fapt, lipsa de organizare, 
folosirea necorespunzătoare a 
utilajelor existente pe șantier, 
în primul rînd, trebuie să a- 
mintim că procurarea și califi
carea torței de muncă necesare 
șantierului sînt obligații exclu
sive ale constructorului. Tot 
constructorul trebuie să garan
teze buna funcționare a utilaje
lor din dotare. Cine altul dacă 
nu Trustul de construcții in
dustriale Pitești trebuia să asi
gure. și macaraua de mare ca
pacitate reclamată de construi
rea acestui important obiectiv 
de la Curtea de Argeș ? Așa se 
face că justificările cu care am 
fost întîmpinați în loc să ofere 
scuze pentru restanțele acumu
late pînă acum, mai mult 
acuză.

— într-adevăr, noî trebuie să

aducem acești oameni. Dar să 
știți că și pe cei care i-am a- 
dus, i-am procurat foarte greu.

Nimeni nu spune că nu e 
greu, și pe alte șantiere din 
țară apar greutăți, dar tratate 
cu mai mult interes, cu mai 
multă răspundere, ele devin re
zolvabile. Cum de altfel tot 
rezolvabilă s-a dovedit a fi

• LUNI DIMINEAȚA a pără
sit Capitala. Houshang Ansari, 
ministrul economiei al Iranului, 
care a semnat la București 
Acordul de cooperare pe ter
men lung între România și Iran.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele iranian a fost 
salutat de Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior. A fost prezent dr. Ahmad 
Adjari. consilier al Ambasadei 
Iranului la București.

• DUPĂ VIZITA EFECTUA
TA în nordul Moldovei, Rudolph 
Peterson, director general al 
Programului Națiunilor Unite 
pentr.u Dezvoltar® — P.N.U.D. 
a luat cunoștință de activitatea 
Centrului de pregă'ire a cadre
lor de conducere din întreprin
deri de la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", precum și de cea 
a Institutului Politehnic din 
București. Cu acest prilej, oas.- 
petele a avut convorbiri cu 
Jean Beiu, prorector al Acade
miei ..Ștefan Gheorghiu", și 
Radu Voinea, rectorul Institu
tului politehnic precum și cu 
specialiști din cele două insti
tuții care se bucură de asistența 
P.N.U.D.

A participat Alexander H. 
Rotival. reprezentant permanent 
al P.N.U.D. în România.

La amiază. lean Ursu, preșe
dintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a 
oferit un dejun în onoarea dom
nului Rudolph Peterson.

Cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a constituirii Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
de Sud. luni după-amiază a 
avut loc la Centrala in
dustrială de produse anor
ganice din Rîmnicu Vîlcea o 
adunare festivă sub egida Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și Comitetu
lui Național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

i Au participat Lam Van Luu, 
j ambasadorul Republicii ViPtna- 
» mului de Sud. Nguyen Dăng 
| Hanh, ambasadorul R.D. Viet

nam, membri ai celor două am
basade. precum și reprezentanți 
ai organelor locale, numeroși 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari.

După cuvintul de deschidere, 
rostit de Ion Bratu, vicepreșe
dinte al Consiliului județean 
Vîlcea al Frontului Unității So
cialiste. ing. Cornel Todereanu, 
director general al centralei, a 
relevat profunda semnificație a 
creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud atit in or
ganizarea luptei poporului viet
namez împotriva agresiunii cît

și în vasta operă de reconstruc
ție a țării-

Partidul. Comunist Român* 
guvernul și întregul popor ro« 
mân •— a spus în continuare 
vorbitorul — nutresc cele mai 
profunde sentimente de simpa* 
tie și solidaritate frățească cu 
aspirațiile de pace și prosperi
tate ale poporului vietnamez șî 
și-^au manifestat întotdeauna, 
cu fermitate, sprijinul deplin și 
solidaritatea activă cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez, 
acordîndu-i ajutor politic, ma
terial si diplomatic.

A luat apoi cuvintul Lam Van 
Li’u care a mulțumit pentru cu
vintele calde rostite la adresa 
luptei și muncii poporului Re
publicii Vietnamului de Sud, 
pentru întregul sprijin acordat 
poporului vietnamez de către 
Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român în lup
ta sa dîrză pentru libertate și 
independență. El a evocat aooi, 
eforturile întreprinse de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
și Frontul Național de Elibera
re în organizarea iș conducerea 
luptei împotriva agresorilor, in 
obținerea victoriei.

ÎNCONJURĂTOR

• LUNI DUPA-AMIAZA a 
sosit în Capitală Leo Kaprio, 
directorul Biroului regional pen
tru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății.

în timpul șederii în țara noas
tră. Leo Kaprio va avea între
vederi cu personalități ale vieții 
medicale și va vizita unități 
medico-sanitare din Capitală.

Sub auspiciile Asociației de 
drept internațional și relații 
internaționale -- A.D.I.R.I. și A- 
sociației române pentru Națiu
nile Unite, luni, a avut loc în 
Capitală o ședință festivă consa
crată Zilei Mondiale a mediului 
înconjurător.

Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de prof. dr. Traian Ionaș- 
cu. președintele celor două aso
ciații.

Domnul Saved Abbas Chedid, 
directorul Centrului de infor
mare O.N.U. de la București, a 
subliniat în cuvîntul său con
tribuția României la cooperarea 
internațională în domeniul pro
tecției mediului înconjurător,

precum și rezultatele eforturilor 
întreprinse pe plan internațio
nal. Conjugarea foarte echili
brată — a spus el — a trei e- 
lemente —- om. natură, tehnică 
— conferă României un rol im 
portant, pe care și l-a asumat 
de pe acum cu o deosebită ma
turitate, în stabilirea măsurilor 
necesare pentru ocrotirea me
diului înconjurător.

în continuare, prof. ing. Vir
gil loanid a vorbit despre sem
nificația acestui eveniment de 
interes mondial și a prezentat 
stadiul actual al preocupărilor 
specialiștilor români în acest 
domeniu.

Fabuloasă a fost etapa de du
minică, și la A și la B. Cred că 
cea mai colorată și mai plină de 
inedit, și de surprize din acest 
campionat. La derbiul seriei a 
doua a diviziei secunde, parti
cipă 45 000 de spectatori ! La a- 
celași derbi, sînt eliminați in 
min. 3 doi jucători: Bungău 
(Politehnica Timișoara) și Lu- 
caci (F.C. Bihor) ! Dar cine va 
promova in divizia A. fiu se 
știe încă. Programările viitoare 
anunță furtuni. Liderul seriei 
întîi. Politehnica Iași, pierde la 
una din candidatele La retro
gradare — Delta Tulcea ! Echi
pa care părea, la un moment 
dat virtuală câștigătoare a se
riei, își vede năruite speranțe
le. De fapt se pare că nici nu 
o prea interesează promovarea. 
După cum n-o interesează nici 
pe echipa care o tatonează în
deaproape: Metalul București. 
(Ce-ar fi să profite de această 
conjunctură Gloria Buzău — 
tocul trei, la două puncte de 
lider ?) La clubul ieșean, după 
cite am aflat, e o atmosferă 
apăsătoare. Jucătorii sint îm- 
părțiți în tabere antagoniste. 
Antrenorul Laurențiu Constan
tin, nu e nici el străin de „mă
rul discordiei". La București, 
Progresul ține cu tot dinadin
sul să piardă in fața lui C.S. 
Tirgoviște. amenințată cu re
trogradarea !

Dar să revenim la „viața înal
tei societăți" pe care unele echi
pe din eșalonul secund, o r!v- 
nesc cu ardoare, iar altele, cum 
am văzut, o detestă, o refuză. A 
fost una din etapele cele mai 
rodnice: 27 de goluri. Faptul ne 
îndeamnă să repetăm o între
bare: eficacitatea înaintărilor, 
sau slăbiciunile apărărilor ? 
Greu de pus un diagnostic pre
cis. Adevărul are multe varian
te. Fiecare meci cu situațiile 
lui. Ci te va cuvinte despre der
biul etapei: Steaua — L'niver-

grameze unele termene, decla
rate ultime. Să vă dau doar un 
exemplu. Podul tehnic trebuia 
terminat la 21 martie. N-a fost 
gata la primul termen. într-o 
ședință de comandament ținută 
la comitetul orășenesc de partid, 
constructorul s-a angajat să-l 
termine pînă Ia 1 Mai. Dar, nici 
acum nu este gata. Dar, după

MONTORII
SE ANGAJEAZĂ

pînă 1> urmă și situația „fără 
ieșire" înfățișată pînă aici.

— în ultima perioadă am reu
șit să aducem pe șantier peste 
Î00 de oameni calificați, ne 
spune Vasile Părlătescu. cu a- 
ceștia vom putea recupera toa
te restanțele față de graficul 
stabilit de comun acord cu be
neficiarul.

— Astfel încît la sfîrșitul lunii 
septembrie întreprinderea să 
poată intra în funcțiune cu în
treaga capacitate planificată, a- 
dăugăm noi.

— Mă îndoiesc că acest lucru 
se va întîmpla. intervine în dis
cuție Dumitru Radulescu, diri
gintele de șantier, din partea 
beneficiarului. Nu vreau să pun 
la îndoială faptul că de data 
asta constructorul nu-și va res
pecta promisiunile cu toate că, 
s-a mai întîmplat să-și repro-

cum spuneam, chiar dacă 
reușește să recupereze toate res
tanțele, asta nu înseamnă că 
vom putea intra în funcțiune la 
termen, cu toată capacitatea pla
nificată ! De ce ? Pentru că vo
lumul de lucrări prevăzute în 
planul constructorului nu este 
suficient pentru asigurarea in
trării în producție la nivelul 
prevăzut prin planul de stat.

Deci intrarea în producție 
a acestui obiectiv este, deocam
dată, sub semnul întrebării ?

— Chiar dacă lucrările cu
prinse în planul constructorului 
vor fi executate integral și la 
timp, noi tot nu vom putea in
tra în producție, decît cu o parte 
din capacitate, ne spune ingine
rul Marin Niculici, șeful com
partimentului investiții din ca
drul beneficiarului. Și dacă sîn-

LEGILE INCERTE
ALE FOTBALULUI

eare 
pro- 
mai 

6—2, 
fapt,

sitatea Craiova. Un meci 
cred că a infirmat orice 
nostic. chiar si pe cele 
exaltate. Scorul incredibil, 
realizat de craioveni — de 
normal, corect scorul ar fi tre
buit să fie 7—1. dacă avem în 
vedere că primul gol al milita
rilor a venit în urma unui pe
nalii imaginar, după ce arbitrul 
Blau refuzase universitarilor o 
lovitură de pedeapsă (Haidu, ca 
să evite șutul și golul lui O- 
b’.emenco l-a luat pe acesta in 
brațe, l-a ridicat și l-a strins ca 
pe o iubită) — îi situează pe a- 
ceșua in postura de campioni.

Universitatea Craiova na mai 
poate scăpa titlul I N-are cum, 
chiar dacă ar vrea. Așa că și 
anticipațiile suporterilor craio- 
veni. purtînd pancarte cu 
scrisul „Campionii", aveau 
bază reală.

Universitatea Craiova este

in- 
o

o 
formație serioasă, și seriozita
tea vine de la concepția jucă
torilor despre menirea lor. Are 
o apărare de netrecut, cu trei 
fundași de un gabarit impre
sionant — Bădin. Sameș și 
Deselnicu — o linie de mijloc — 
Niță și Strimbeanu — unde se 
construiește, de regulă, printr-un 
travaliu enorm, edificiul succe
sului — două extreme de mare 
viteză și percuție — Marcu, 
Țarălungă — și un tunar de 
forță, neiertător — Oblemenco. 
Nu i-am numit pe toți artiza
nii victoriilor și, desigur. ai 
succesului final — cîștigarea 
titlului pentru prima oară ta 
istoria clubului eraiovean — 
dar nu pot fi scăpați din vedere 
Niculescu și portarul Manta, 
„rezervele", apoi antrenorii fi

tem realiști, trebuie să recu
noaștem — fără a fi prea scep
tici totuși, că față de stadiul în 
care se află acum lucrările de 
construcții-montaj, și aceasta ar 
fi o mare victorie.

într-adevăr, din ritmul în 
care ee lucrează acum pe șan
tier, este greu de crezut că șe 
vor putea recupera toate râmi- 
nerile în urmă. în primul rînd 
pentru că aceste restanțe cuprind 
și cele mai pretențioase lucrări. 
Apoi, oamenii d-e înaltă califi
care sosiți în șantier nu sint 
folosiți cu precădere la execu
tarea scheletului metalic al 
grinzilor expandate de la podul 
tehnic, ci în alte puncte mai 
puțin importante.

— Avem tot aparatajul nece
sar pentru instalația de clima
tizare, ne declară inginerul Mi
hai Iacob, șeful șantierului in- 
stalații-montaj. dar se întîm- 
plă să stăm uneori degeaba 
pentru că nu avem asigurat în 
mod continuu front de lucru. 
Și fără această instalație de 
climatizare, nu se poate începe 
producția de piese radio. Nu 
avem front de montaj nici la 
instalația de frig, și aici con
structorul este rămas în ur
mă. Dar, dacă se concentrează 
toate forțele nu-i încă prea tîr- 
ziu. constructorul mai poate 
să-și recupereze restanțele. Iar 
noi, montorii putem garanta 
executarea tuturor lucrărilor ce 
ne revin. Cu o condiție : con
structorul să-și repartizeze ast
fel forțele încît să ne asigure în 
permanentă front de lucru.

IUSTIN MORARU

o iiiuilâ ncscontotă la Roland Garros
NAST ASE-PILICI

medicul, care au același drept 
sacru să bea din cupa bucuriei 
și victoriei finale.

Revenind la meci, și cu a- 
ceasta, la lucruri ceva mai 
grave, aș vrea să arat că for
mația militară, care decepțio
nează de multă vreme — n-a 
mai cîștigat pe teren propriu 
nici un meci de... 11 etape, 
mareînd doar 5 goluri in tot se
zonul de primăvară (zece eta
pe) !? — s-a prezentat de o 
manieră incalificabilă. Jucătorii 
ei au fost ca niște jaloane, așa 
că adversarii au avut în f 
spații largi de acțiune. Ei

re
față 

. au

pierdut toate duelurile, neapli- 
cind marcajul strict — reco
mandabil cind ai' de ținut două 
extreme periculoase — și n-au 
aplicat dublajul, din care cauză 
au fost mereu descoperlți. iar 
adversarul, pus pe picior avan
sa:. in acțiuni ofensive, deru
tante și eficace. Meciul a avut 
ceva de teatru de revistă. Stu
denții. prin manevrele lor. i-au 
amețit pur și simplu, incit, u- 
neori. steliștii nici nu mai știau 
spre care din porți se află cu 
fața. Așa a marcat Smaranda- 
che golul în proprie poartă (și 
nu Cristache). dintr-o pasă a 
lui.- Țarălungă ! Acestea fiind 
datele problemei — nu mai a- 
vem nimic de «pus despre 
echipa cu lotul cel mai nume
ros și valoros din campionatul 
nostru, decît că in acest meca
nism sînt multe piese defecte și 
tendințe contrarii.

De la meciul de pe stadionul 
„23 August" să trecem la Reșița. 
Aici, o altă echipă alcătuită nu
mai din internaționali. Dinamo, 
înfrîntă categoric, 4—1, de un 
team care pînă mai ieri trăgea 
să retrogradeze. După spusele 
martorilor oculari meciul 
a fost presărat de durități ex
cesive — o victimă: Deleanu — 
ne sancționa te. cum trebuie și 
cum cere regulamentul (Dinu 
l-a lovit pe D. Georgescu fără 
minge !) de arbitrul Gr. Bîrsan. 
Deci, eșecul catastrofal din 
„Cupă" în fața divizionarei C, 
Constructorul Galați, nu este 
chiar un simplu accident. Echi
pa e cuprinsă de degringoladă. 
Și o absență de marcă din e- 
chipa Dinamo: Dumitrache. In 
dimineața meciului jucătorul a

acuzat că este Wnav, n'J «e 
simte bine. Dacă a vestea «înt. 
într-adevăr motivele... Dar și 
din formația lui F.C. Argeș a 
lipsit ..internaționalul" cel mai 
de vază: Dobrin. Cind l-am vă
zut că face parte din echipa de 
fineret-rezerve, nu ne venea să 
credem. Un conflict 
antrenorul Halagian și 
brin iscat de... o bere, 
trenorul a promis-o. a 
apoi. Dobrin i-a reamintit 
promisiune și conducătorul teh
nic s-a supărat și l-a pedepsit. 
Probabil că aceste animozități 
vor dispare odată cu venirea 
lui Angelo Niculescu. în calita
te de „consilier tehnic", la clu
bul F.C. Argeș. Adevărul este 
că fostul antrenor al naționalei 
se află ..înconjurat" de solici
tări. la ora aceasta, atit de echi
pe din Capitală, cît și din pro
vincie. Federația înțelege 
sprijine echipa F.C. Argeș „din 
punct de vedere tehnic", 
meci dramatic a avut loc 
Constanța. Studenții clujeni 
fost învinși la scor. 4—0. in
tr-un derbiu al candidatelor la 
părăsirea diviziei A. Circum
stanțele atenuante pe care le 
pot invoca studenții — majori
tatea jucătorilor au fost intoxi
cați. din care cauză, ca măsură 
preventivă, echipa de tineret 
n-a jucat, pierzînd. prin forfait, 
cu 3—0 — nu le țin de cald în 
situația tor atit de precară. Și 
aici este pe cale de a se săvîrsi 
un divorț: Club — Ștefan Oni- 
sie. Dună cite am auzit antre
norul nici nu se mai ocună de 
echipă de 2—3 săptămîni. in- 
*erimar Ia postul tehnic, fiind 
Dr. Luca. Și totuși echipa s-a 
intoxicat?! Tot ee-i posibil ea 
anul ac?’*a să asistăm Ia un 
faDt inedit, fără precedent: să 
retrogradeze două echipe stu- 
dentestî — ..U“ Cluj si Sportul 
«tudentese — șl să promoveze 
...două echipe studențești: Poli
tehnica din Ia«i și Timișoara. 
Pentru că. practic, nu mai văd 
ce le poate salva pe primele. 
Dacă mureșenii ar fi făcut un 
„nul" și studenții bucureșteni 
ar fi învins, situația s-ar fi 
complicat in favoarea lor. Dar 
așa limpezirea apelcr sîntem 
nevoit! s-o consemnăm și la 
platforma de sus a clasamen
tului și la subsolul lui. Legile 
fotbalului sînt. insă, ele Insele 
incerte, acționează de cele mai 
multe ori contrar oricăror aș
teptări. Motiv pentru care ni
meni nu trebuie să-și piardă 
speranțele.

între 
Do- 
An- 

uitat 
de

Campionatele internaționale 
de tenis ale Franței, prelungite 
cu două zile din cauza timpului 
nefavorabil, marcate de nume
roase surprize (eliminarea din 
primele tururi a capilor de serii 
bmith, Newcombe și Ashe), au 
ajuns in fața actului final. As
tăzi. pe terenul central al ce
lebrei arene pariziene, Roland 
Ga? ros, un jucător român : Ilie 
Năstase și altul iugoslav : Nikola 
Pitici, își vor disputa, într-o 
finală mai puțin scontată, dar 
de mare interes titlu! de cam
pion ai unui turneu de tradiție 
și de nedesmințit prestigiu. Ieri, 
în semifinale. Ilie Năstase l-a 
învins fără drept de apel. în trei 
seturi : 6—3. 6—4, 6—1 pe ame
ricanul Tom Gorman, același 
care îl eliminase pe fostul în-

vingător de la Roland Garros, 
Jan Kodeș, Peste 10 000 de spec
tatori au urmărit pe „courtul" 
central o partidă superbă în 
care Năstase a demostrat un 
tenis de mare clasă.

In cea de-a doua semifinală, 
veteranul iugoslav, Nikola Pil’ci 
(în vîrstă de 33 de ani) a trecut 
la fel de ușor de ambițiosul 
jucător italian Adriano panatta, 
care de data aceasta nu a mai 
făcut jocul bun ce I-a consacrat 
in turneele din acest sezon. 
f*ilici a cîștigat în trei seturi cu 
6—4, 6—3, 6—2.

In finala probei de dublu mixt, 
cuplul Francoise Durr. Jean 
Claude Barclay (Franța) a în
vins cu 6—1, 6—4 perechea
Betty Stove (Olandaj—Patrick 
Dominguez (Franța).

„EUROPENELE" DE BOX

PE MICUL ECRAN
MARȚI 5 iunie t orele

15.30 — Sferturi de finală 
(gala I-a), transmisiune di
rectă : orele 22,50 — Sfer
turi de finală (gala II-a) se- 
lecțiuni înregistrate.

MIERCURI 6 iunie i orele
15.30 — Sferturi de finală 
(gala III-a) transmisiune di
rectă : orele 22,45 — 
turi de finală (gala 
selecțiunj înregistrate.

JOI 7 iunie i orele 
— Semifinale (gala 
transmisiune directă : 
22.50 — Semifinale

Sfer- 
IV-a)

15,30 
î-a) 

orele 
.. (gala 

II-a) «elecțiuni înregistrate.
SÎMBATA 9 Iunie • orele 

19,00 — Finala (primele 2 
meciuri) transmisiune direc
tă ; orele 22.30 — Finale 
(următoarele 9 meciuri în
registrare integrală).

GÂȚU
In festival al handhaiuiui de

să

VASILE CABULEA

De la invitația unui grup de 
tineri entuziaști, iubitori ai 
handbalului din satul Fierbinți 
(Dîmbovița) de a veni in mij
locul lor. invitație onorată cu 
bucurie de Cristian Gațu și pînă 
la ediția a Il-a a Cupei ce-i 
poartă numele, desfășurată 
simbătă și duminică in aceeași 
localitate, acest sport a cîștigat 
noi adepți la sate, pasiunea 
pentru el a înregistrat un evi
dent progres. O spune însuși 
numărul mult mai mare de 
participanți, în acest an, pregă
tirea mult mai bună și ambiția 
echipelor intrate în concurs 
Timp de două zile echipe de 
băieți și fete din județele Ar
geș, Ilfov, Teleorman și Dîmbo
vița și-au disputat cu rîvnă 
șansele cîștigării prestigiosu
lui trofeu. Caracterul aprins al 
întrecerilor s-a datorat și pre
zenței în ,.Cuoa Gațu" a echi
pei de handbal Steaua. A fost 
o demonstrație de simpatie a

„Europenele" de box

toate cele 
In tepriza 
Gruiescu, 

acordat

BELGRAD 4 (prin telefon de la trimisul Agerpres, P. Ochi- 
albi) : Campionatele europene de box de la Belgrad au intrat 
in faza meciurilor decisive. Marți seara, reprezentantul nostru 
la categoria muscă, Gruiescu Constantin, l-a înîlnit pe cam
pionul Turciei. Kemal Sonoher. Mai tehnic și cu o bună de
plasare în ring. Gruiescu a dominat meciul în 
trei reprize, repurtînd o victorie clară la puncte, 
a 3-a. în urma unui puternic croșeu expediat de
pugilistul turc a fost numărat la podea. Juriul i-a 
în unanimitate cu 5-0 victoria la puncte lui Gruiescu.

în aceeași categorie, polonezul Biazinsky. unul din favori
ții campionatelor, a reușit un spectaculos K.O, în rundul doi, 
în meciul cu Sullivan (Țara Galilor). Tot înainte de limită, 
l-a învins boxerul sovietic Lodin pe iugoslavul Asanovici. 
numărat de două ori încă din prima repriză.

Meciuri viu disputate, de apreciat nivel tehnic au avut toc 
la categoria pană : iugoslavul Zeliko Jovanovici 1-a învins la 
puncte pe Ondrej (Cehoslovacia), iar vest-germanu| Weller 
I-a întrecut, tot la puncte, pe englezul Lynch 
mân Gabriel Pometcu l-a învins la puncte 
Gottfryd și s-a calificat pentru sferturile de 
să-l întilnească pe maghiarul Kovacs.

Pugilistul ro
pe polonezul 

finală, urmînd

sătenilor veniți s>ă-j primească 
cu flori și steaguri, la intrarea 
in comună și însoțindu-i pe 
tot parcursul pina ia terenul de 
concurs din curtea școlii. Nu
mele jucătorilor steliști, înscrise 
pe pancarde, erau deseori scan
date de publicul care venise 
să-i vadă pe favoriții lor, cei 
mai buni handbaliști români. 
Iar aceștia au arătat tot ce 
aveau în arsenalul tehnicii și 
tacticii de joc. Gruia, Chicit, 
Gațu, Birtolom, Goran. Orban, 
Popescu, Telman, juniorul Enea 
și antrenorul Oțelea au făcut 
cu plăcere risipă de energie, 
arătînd valoarea echipei In 
compania partenerilor cu care 
au evoluat. Satisfacția publicu
lui tînăr, care a umplut curtea 
școlii din Fierbinți, a fost deo
potrivă și a sportivilor de la 
Steaua, care au recunoscut, așa 
cum sintetizau în cuvîntul lor 
antrenorul Cornel Oțelea. Gruia 
și Gațu, că asemenea ‘ „ieșiri", 
pe care clubul va continua să 
le facă, au darul nu numai să 
popularizeze, activitatea lor. ci 
mai ales sâ întărească coeziunea 
echipei. Duminică. Gațu, cel 
care a arbitrat și o parte din 
meciurile competiției, a înmînat 
cupa profesoarei Aurelia Mari
nescu (portarul formației femi
nine) pentru echipa din Fier- 
t>inti “ L. .
mare număr de puncte. Dincolo 
de evoluția scorurilor cîștigul 
este în favoarea handbalului 
care capătă, așa cum a demon
strat, și în acest an „Cupa Gațu" 
la Fierbinții noi adepți și ma* 
multă pondere în cadrul mani
festărilor sportive de masă

O regretabilă absență ’■ re
prezentanții forurilor comunale, 
ai Comitetului județean Dîmbo
vița al U.T.C.. ai C.J.E.F.S. 
care ar fi avut ce reține pentru 
activitatea lor ulterioară Since
re felicitări secretarului comite
tului U.T.C. al comunei Șelaru. 
profesorului Lîvidu Marinescu, 
cel care a știut să fie șl gazdă 
și organizator Și. evident, luî 
Gațu, amfitrionul Cupei

care a totalizat cel mai

R. VASILE
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CONSACRATA 
TINERETULUI 

PO'lÂMII
In ziua de 4 iunie 8-a des

chis în cadrul manifestărilor 
românești din orașul vest- 
german Bochum, o expoziție 
de fotografii „Tineretul 
României — tradiție și con
temporaneitate". Expoziția 
este găzduită într-urua din 
sălile Bergbaumuzeuilui, u- 
irul din cele mai mari mu
zee miniere din lume, vizi
tat zilnic de circa 7 000 de 
persoane. Fotografiile pre
zintă aspecte din viața și 
activitatea tineretului Româ
niei Socialiste, din fabrici, 
de pe ogoare, la școală ?i in
stitute de învățămînt supe
rior, șantiere de construcții 
ca și aspecte din activitatea 
internațională a organizații
lor de tineret din țara noas
tră. Un loc important îl o- 
cupă fotografiile referitoare 
la relațiile dintre Uniunea 
Tineretului Comunist și or
ganizațiile de tineret din Re
publica Federală Germania. 
Un viu Interes au trezit în 
rîndurile vizitatorilor foto
grafiile prezentînd ,activita
tea în U.T.C. a tovarășului 
Nic-O'lae Ceaușescu. La des
chiderea expoziției a luat 
cuvîntul August Castner, di
rector adjunct al Oficiului 
de presă și informații din 
Bochum, care a evocat cu a- 
ceastă ocazie caracterul po
zitiv al relațiilor dintre cele 
două țări subliniind stima și 
respectul pe care populația 
Republicii Federale Germa
nia le poartă președintelui 
Consiliului de Stat care va 
vizita în curînd această țară. 
Domnia sa a sublinat că. în 
cadrul relațiilor dintre țări
le noastre, relațiile dintre 
organizațiile de tineret ale 
celor două state cunosc o 
amploare crescîndă, ele con
tribuind la îmbunătățirea 
climatului de pace și priete
nie între popoare. în răspun
sul său, Constantin Gîrbea, 
secretar al ambasadei Româ
niei din Republica Federală 
Germania a mulțumit orga
nizatorilor arătînd că în do
meniul schimburilor de tine
ret dintre România și Re
publica Federală Germania 
funcționează o înțelegere bi
laterală care constituie un 
cadru potrivit pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă 
între tinerii din cele două 
state.

La vernisajul expoziției au 
participat funcționari supe
riori din Ministerul Federal 
al Tineretului, Familiei și 
Sănătății, din conducerea 
organizațiilor de .tineret din 
Renanla de nord-Westfalia.

ROZINA STANESCU 
Bochum 4 funie

TOKIO : Aspect de la o demonstrație a oamenilor muncii din 
1 Tokio in sprijinul revendicărilor economice.

APELUL 
TINERILOR 
COMUNIȘTI 

CHILIENI
Tineretul, comunist chilian 

cere ministrului afacerilor 
interne, Gerardo Espinoza, 
o atitudine intransigentă fa
ță de grupările politice de 
extremă dreaptă, un prim 
pas în acest sens fiind de
clararea în afara legii a or
ganizației de tip fascist „Pa
trie și libertate" — a anunțat 
secretarul general al C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Chile, deputata Gladys 
Marin. Ea a precizat, toto
dată, că atmosfera de tensi
une Instaurată în țară re
clamă aplicarea de către gu
vern a legii securității in
terne.

La Geneva a fost Crat pu
blicității raportul anual, pe 
1972, al administratorului 
Programului Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Rudolph Peter
son. în document se sublinia
ză că în anul 1972 P.N.U.D. 
a alocat 274 milioane dolari 
pentru finanțarea sub for
mă de asistență tehnică a 
6 000 de proiecte în 135 de 
țări și teritorii.

Rafinărie de petrol la Abadan, una din mărturiile progresului 
industrial al Iranului.

Convorbirile privind aplicarea 
acordului de pace asupra 

Vietnamului
Convorbirile americano—nord- 

vietnameze privind aplicarea A- 
cordului de pace asupra Viet
namului au fost reluate, luni di
mineața, într-o suburbie pari
ziană, de Nguyen Co Thach, mi
nistru adjunct al afacerilor ex
terne al R.D. Vietnam, și Willi
am Sullivan, subsecretar de stat 
adjunct al S.L'.A. Obiectul aces
tor convorbiri este, în primul 
rînd, pregătirea noii serii de 
întrevederi între reprezentan
tul guvernului R.D. Vietnam, Le 
Duc Tho. și consilierul special 
al președintelui Nixon. Henry 
Kissinger, care urmează să în
ceapă miercuri.

într-un interviu acordat re
vistei „Thong Nhat" din Ha
noi, Nguyen Huu Tho, președin
tele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare și 
al Consiliului consultativ al Re
publicii Vietnamului de sud, a 
declarat că în etapa actuală, 
sarcina fundamentală a populați
ei și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud cor.stă în a 
întări unitatea lor. în a milita 
pentru îndeplinirea deplină a 
Acordului de la Paris, a apăra 
regiunile eliberate și a desfă
șura în aceste regiuni munca de 
construcție, a înainta în direc
ția edificării unui Vietnam de 
sud pașnic, independent și de

Misiunea „Skylah“

Directorul programului „Skylab**, William Schneider, a decla
rat într-o conferință de presă că specialiștii N.A.S.A. sînt, în. 
principiu, de acord pentru ieșirea în spațiu, în zilele următoare, 
a doi astronauți pentru deblocarea panoului solar rămas intact, 
ceea ce ar duce la obținerea unui plus de curent de 3 000 wați, 
suficient pentru executarea întregului program al misiunii. 
Hotărîrea finală va fi luată de comandantul de bord, Charles 
Conrad. Totodată, se studiază posibilitatea ca următoarele două 
echipaje să ia la bordul laboratorului surse suplimentare de 
curent* care să asigure capacitatea proiectată de enegie elec-

Programul zilei de activitate a astronauților, încheiată luni 
dimineața, după meridianul Bucureștiului, a inclus continuarea 
complexului de cercetări pentru depistarea resurselor terestre 
cu ajutorul senzorilor și camerelor spectrale de la bord. Au 
fost cercetate zone acoperind întinse regiuni din sudul Statelor 
Unite, Mexic și America Centrală. De asemenea, astronauții au 
transmis stațiilor terestre fotografii ale teritoriului S.U.A.

Mediterana — o mare care moare ? Ce mă- 
suri urgente trebuie luate? lată întrebări la care 
sînt chemați să răspundă savanți și oficialități 
din Î50 de orașe ale țârilor din bazinul medite
ranean, în cadrul Conferinței internaționale îri 
vederea protejării de poluare a Mării Medite- 
rane, ce se desfășoară zilele acestea la Beirut. 
Conferința este organizată sub auspiciile 
O.N.U. , ale U.N.E.S.C.O., Organizației pentru 
Alimentație și Agricultură — F.A.O. și ale Orga
nizației Mondiale a Sănătății.

D
acă țările riverane 
nu vor întreprinde 
curînd o acțiune 
preventivă, Medi
terana va deveni o 
a doua ..mare 
moartă" — avertizează exper- 

ții în materie de poluare. Sem
nalul de alarmă în ceea ce pri
vește gradul înaintat de poluare 
a Mediteranei a fost tras mai 
de mult. Au fost luate unele 
măsuri anti-poluante dar s-a a- 
juns la concluzia că nici o mă
sură de redresare a bazinului 
mediteranean nu poate fi cu a- 
devărat eficientă decit dacă este 
coordonată cu măsuri in ace
lași sens luate de toate țările 
riverane. Altfel, ar fi ca și cum 
cineva toarnă un pahar cu apă 
curată intr-o mare îngroșată de 
noroi.

Reziduurile tancurilor petro
liere (se apreciază că in Medi

mocratic și a reunificării paș
nice a patriei.

El a arătat că din cauza ma
nevrelor și acțiunilor forțelor 
agresiunii străine și grupărilor 
reacționare din interior. în Viet
namul de sud nu există încă o 
pace adevărată și problema eli
berării naționale se află, încă, 
la ordinea zilei. în lupta noas
tră vor mai apare multe greu
tăți. dar pozițiile noastre sînt 
trainice, forțele noastre sînt pu
ternice, a subliniat Nguyen Huu 
Tho.

Delegația de partid 
și guvernamentală a 

R.D. Vietnam 
la Pekin

La invitația C.C. al P. C. 
Chinez și a guvernului R. P. 
Chineze, luni a sosit la Pe
kin. într-o vizită oficială de 
prietenie, o delegație de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Vietnam condusă de 
Le Duan. prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, și 
Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și premier al 
Guvernului R. D. Vietnam.

terana «int deversate anual 
circ* 300 000 tone de petrol), 
scursurile de canal aduse de 
riurile care trec prin centre 
urbane intens populate (în ora
șele situate pe litoralul medi
teranean trăiesc peste o sută de 
milioane de locuitori), ca și a- 
runcarea la intimplare a de
șeurilor industriale iși spun 
acum cuvîntul. De asemenea 
marile companii petroliere iși 
au concentrate toate instalați
ile de rafinare și prelucrare a- 
proape exclusiv în porturi. In 
sudul Franței, in regiunea Mar- 
siliei pină la Menton, flora și 
fauna de pe coastă au fost de
cimate in proporții care, ating 
in unele locuri sută la sută. 
Nouă dintre cele 13 specii de 
pești specifici zonei au dispă
rut ; păsările de mare cunosc 
o lentă dispariție. 70 la sută din 
coastele Italiei sînt afectate,

de peste hotare
Sosirea la Praga 

a tovarășului
Ion Gheorghe Maurer

Luni după-amiază a sosit la 
Praga tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri. conducătorul 
delegației Republicii Socialiste 
România la lucrările celei d?-a 
XXVII-a sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La aeroportul Ruzyne, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer și 
membrii delegației române au 
fost întîmpinați de Lubomir 
Strougal, președintele guvernu
lui R.S. Cehoslovace, Frantisek

nicații.
• PROBABILA NOUA „IEȘIRE IN SPAȚIU" PENTRU DEBLOCA
REA PANOULUI SOLAR • CONTINUA CERCETĂRILE PENTRU 

DEPISTAREA RESURSELOR TERESTRE.

PE SCURT «PE SCURT® PE SCURT • PE SCURT® PE SCURT

• CONSILIUL REPUBLICAN 
și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Arabe Yemen au 
ținut, în ultimele zile, mai multe 
reuniuni comune, pentru a dis
cuta situația creată ca urmare 
a asasinării șeicului Mohamed 
Aii Osman, unul din cei trei 
membri ai Consiliului Republi
can, — transmite agenția M.E.N. 
în cadrul ședințelor au fost 
adoptate importante măsuri de 
securitate. A* fost examinată, de 
asemenea, evoluția convorbirilor 
pentru aplicarea acordului pri
vind unificarea celor două state 
yemenite.

Ședințe ale unor 
comisii C.A.E.R.

• IX STAȚIUNEA sol- 
XECIXII BEREG. din Bulgaria, 
și-a încheia: lucrările cea de-a 
38-a ședință a Comisiei Perma
nente a C.A.E.R. pentru meta
lurgia neferoasă. Au participat 
țările membre ale C.A.E.R. și o 
delegație a Iugoslaviei.

• LA ERFURT Șl-a ÎN
CHEIAT LUCRĂRILE ședința 
Comisiei Permanente a C.A.E.R. 
pentru industria alimentară. Au 
fost examinate probleme privind 
adîncirea și perfecționarea în 
continuare a colaborării dintre 
țările membre ale C.A.E.R. prin 
prisma prevederilor programu
lui complex.

• ÎN CADRUL EXPOZIȚIEI 
INTERNAȚIONALE „Autoser- 
vice *73“ din Parcul Sokolniki 
din Moscova, la 4 iunie a fost 
marcată Ziua pavilionului ro
mânesc. întreprinderile româ
nești „Autotractor*4 și „Contran- 

PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT® PE SCURT

Mediterana: a doua 
„mare moartă"?

• Poluarea Mediteranei a atins un grad periculos • Conferința de la Beirut 

și speranțele intr-o acțiune conjugată a statelor din această zonă
iar 15 la sută sînt deja consi
derate „total poluate". întin
deri mari de pe plajă sînt de
clarate ca fiind „primejdioase 
pentru scăldat".

Cunoscutul explorator fran
cez, Jacques Cousteau, secreta
rul Comisiei internaționale 
pentru exploatarea științifică a 
Mediteranei, apreciază că în 
ultimii 20 de ani poluarea a 
diminuat cu 50 ]a sută capaci
tatea mării de a întreține viața 
în apele ei. „Va fi nevoie — 
a declarat J. Cousteau — ca în 
decursul a două sau trei gene
rații să se evacueze localitățile 
de coastă si să se transfere 
populația la 30 km, în interiorul 
continentului".

O altă problemă este aceea 
a pescuitului. în urmă cu a- 
proape zece ani, pescuitul sar
delelor se cifra la 30 000 tone, 
în prezent nu se mai pescuiesc 
decit cîteva mii de tone și nu
meroși pescari sînt nevoiți să-și 
caute o altă îndeletnicire. 

Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului, președintele Consiliu
lui Executiv C.A.E.R., Vaclav 
Hula, vicepreședinte al guver
nului, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului, 
Rudolf Rohlicek, Josef Simon, 
Martin Dzur, Ladislav _ Supka, 
miniștri, Ivan Rohal-Ilkiv, loc
țiitor al ministrului afacerilor 
externe. N.V. Fadeev, secretarul 
C.A.E.R.. precum și de alte per
soane oficiale.

simex", care expun autoateliere, 
camioane, autobasculante și uti
laje de construcții de garaj, pre
cum și uzinele producătoare» 
au primit diplome de onoare.

• UN COMUNICAT AL FOR
ȚELOR ARMATE LIBANEZE 
anunță că la Beirut și în alte 
orașe din țară, restricțiile de 
circulație vor fi ridicate între 
orele 5 dimineața și 1,30 noap
tea. Comunicatul precizează că 
demonstrațiile și adunările pu
blice continuă să fie interzise.

• IORDANIA ȘI BAHRET- 
NUL au transmis Secretariatu
lui General al Ligii Arabe acor
dul lor cu privire la organizarea 
unei conferințe la nivel înalt a 
țărilor arabe. Pînă în prezent, 
au răspuns favorabil propunerii 
de convocare a reuniunii, înain
tată de secretarul general al 
Ligii Arabe, Mahmud Riad, 
cinci țări j Libia, R.A. Yemen, 
Kuweitul, Tunisia și Uniunea 
Emiratelor Arabe.

Noi incidente în Ulster
• NOI INCIDENTE S-AU ÎN

REGISTRAT DUMINICA IN 
IRLANDA DE NORD. La Lon
donderry s-au semnalat ciocniri 
între grupuri de manifestanți 
aparținând minorității catolice 
și imitați ale trupelor britanice 
staționate în provincie. S-au în
registrat răniți de ambele părți. 
La Belfast, un atentat s-a soldat 
cu doi morți. Numărul victime
lor în cei trei ani de violență 
Se ridică în prezent la 812.

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA T.A.S.S., Ministerul

Tocmai pentru a preintim- 
pina efectele pe care le pre
vestesc specialiștii, mult mai 
grave decit ceea ce se petrece 
în momentul de față, ca și pen
tru păstrarea atracției turis
tice a Mediteranei. măsurile ce 
vor fi luate trebuie să aibă un 
caracter global, deoarece în
tr-un sistem parțial închis, ca 
al bazinului mediteranean, e- 
chilibrul ecologic este deterio
rat cu rapiditate și trebuie ac
ționat în consecință. Partici- 
panților la conferința de la Bei
rut le-au fost prezentate rezul
tatele cercetărilor celor două co
misii tehnice, una internațională 
și cealalată libaneză, care au 
studiat mai bine de un an pro
blemele poluării Mediteranei. La 
încheierea reuniunii va fi sem
nată „Carta de la Beirut" prin 
care participanții îșî afirmă do
rința de a lupta contra cauzelor 
poluării, precum și hotărîrea de 
a înființat o comisie tehnică per
manentă care va studia soluțiile

Continuă 
presiunile 

asupra 
dolarului

Tendința manifestată săp- 
tămîna trecută pe piețele occi
dentale de devize — de scădere 
a cursului dolarului american 
în raport cu alte valute occi
dentale și de creștere a cursului 
metalului galben — s-a menți
nut și în cursul zilei de ieri, în 
principalele centre de schimburi 
de devize în Europa Occiden
tală.

La Frankfurt pe Main, dola
rul S.U.A. a fost vîndut cu 
2,6540 mărci vest-germane — 
un nou record al nivelului mi
nim —, comparativ cu prețul 
de 2,6740 mărci plătite vineri.

La Zurich, capitala financiară 
a Elveției, dolarul a fost cotat 
la deschiderea pieței, luni, cu 
3,05375 — 3,05875 franci elve
țieni. de asemenea, cel mai re
dus nivel, în timp ce uncia de 
aur a fost cotată la 119—121 do
lari, cu 2,5 dolari mai mult față 
de nivelul de vineri.

Un alt record a fost bătut în 
cursul dimineții de ieri la Lon
dra, unde uncia de aur a de
pășit pentru prima dată os a- 
ceastă piață, nivelul de 120 do
lari, stabilindu-se la prima co
tare a zilei la 120,75 dolari.

Și pe piața italiană, la Mila
no, s-a înregistrat ieri ace
eași tendință ; pentru un gram 
de aur s-au plătit la deschidere 
2 400 lire italiene, eclnvalînd cu 
124 dolari uncia, față de 2 350 
lire — cursul maxim de vineri 
—, în timp ce pentru un dolar 
s-au plătit 577 lire italiene, foar
te aproape, deci de nivelul mi
nim al tuturor timpurilor atins 
la Milano : 576,40 lire.

La Paris, neîncrederea în do
larul american a continuat să 
crească, nivelul tranzacțiilor 
dintre bănci fiind în jurul a 
4,29 franci pe piețele comercia
lă și financiară ; paritatea te
oretică (oficială) a celor două 
devize este de 4,604 franci fran
cezi pentru un dolar.

apărării al Franței, în colabo
rare cu reprezentanți ai Uni
unii Sovietice, va cerceta con
dițiile în care s-a prăbușit avio
nul sovietic „TU-144", în tim
pul unul zbor demonstrativ la 
aeroportul Le Bourget efectuat 
duminică la mică înălțime, în 
cadrul manifestărilor Salonului 
aeronautic, deschis în capitala 
Franței. în cădere, avionul a 
avariat cîteva clădiri din loca
litatea Goussainville, situată în 
apropiere de aeroport. Există 
victime omenești.

„Lunohod-2" 
și-a îndeplinit 

programul
Agenția T.A.S.S. informea

ză că programul de cercetări 
și experimente tehnico-știin- 
țifice încredințat laboratoru
lui automat autopropulsat 
„Lunohod-2“. a fost îndepli
nit în întregime.

,,Lunohod-2“ șl-a început 
activitatea la 16 ianuarie 
1973. în cinci zile lunare, 
deplasindu-se în condițiile 
unui relief complex, aparatul 
a parcurs 37 kilometri. Cu 
ajutorul camerelor de luat 
vederi au fost transmise pe 
Pămînt zeci de mii de ima
gini de televiziune, inclusiv 
panoramice. Au fost obținute 
imagini stereoscopice ale re
liefului.

Pe traseul străbătut, apa
ratele aflate la bord au stu
diat caracteristicile fizico- 
mecanice și chimiee ale 
solului lunar, au măsurat 
cîmpul magnetic al Lunii.

propuse pe parcurs. Concluziile 
acestei comisii tehnice vor fi a- 
poi studiate anul viitor, in iunie, 
in cadrul Conferinței privind 
combaterea poluării apelor Mării 
Mediterane, ce se va ține la Pa
lermo.

Conferințe, constituiri de co
misii, publicări de rapoarte volu
minoase. reuniuni internaționale 
au fost destule in ultimii ani. 
Măsurile întreprinse pînă în 
prezent sînt salutare dar încă 
insuficiente în raport cu ritmul 
rapid de poluare a Medite
ranei. Poluarea nu ocolește 
nici o mare și nici un lac, dar 
in puține zone marine s-a atins 
un punct de alertă ca in spa
țiul mediteranean. „Există totuși 
— arăta conducătorul delegați
ei libaneze la conferință — 
posibilități și metode de a ac
ționa constructiv și rapid pen
tru înlăturarea efectelor nocive 
ale poluării".

RODICA ȚEPEȘ
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Securitatea europeană
cauza tuturor popoarelor

continentului.
a tinerei generații

ac-

Principiul rotației — 
componentă a 

democratizării relațiilor 
intereuropene

La Dipoli nu s-a mai respectat tradiția și obișnuitul 
week-end s-a consumat la masa tratativelor. Diplomații din 
statele europene participanți la convorbirile pregătitoare din 
capitala finlandeză au dedicat zilele sfîrșitului de săptămînă 
efortului de a apropia momentul finalizării documentelor. Mo
mentul acesta urma să coincidă cu prima zi a lui iunie, dar 
volumul activităților, amploarea muncii ce trebuie prestată 
pentru a pune de acord diferitele puncte de vedere, dificul
tățile inevitabile, au impus a prelungire care, fără îndoială, va 
putea îngădui o mai bună pregătire a proiectatei conferințe. 
La Helsinki, în sferele diplomatice ca și în cele ale presei, 
se apreciază că această prelungire nu ar justifica o amînare în 
ceea ce privește termenul convocării conferinței. întîlnirea 
europeană la nivelul miniștrilor de externe trebuie să se des
fășoare cît mai curînd posibil, evitîndu-se orice întîrziere.

De altfel, la Dipoli atmosfera se menține optimistă, acest 
optimism găsindu-și justificare în progresele certe realizate în 
ultimele zile ale strînsei negocieri. Documentele ce vor fi 
prezentate miniștrilor de externe se găsesc într-o fază avansată 
de elaborare, Convorbirile din săptămînă trecuta au relevat 
un efort comun pentru investigarea modalităților de soluțio
nare a problemelor în suspensie. In acest context se plasează 
și acordul realizat sîmbătă în legătură cu locul de desfășurare 
a conferinței. în realizarea acestui acord, de o însemnătate 
deosebită pentru organizarea forumului european, s-a pornit 
de la principiul rotației, s-au luat în considerare o serie de 
aspecte de ordin practic și s-a dat curs invitației guvernului 
Finlandei. Astfel, s-a decis ca prima fază a conferinței (cea 
cu participarea miniștrilor de externe) să aibă loc la Helsinki, 
cea de-a doua (în comisii și subcomisii) sa se desfășoare la 
Geneva, iar a treia (nivelul va fi precizat ulterior) să aibă 
drept sediu din nou Helsinki. Hotărîrea unanimă a devenit 
posibilă după o dezbatere prelungită care a examinat sub 
toate unghiurile controversatul dosar. Faptul că. în final, a 
devenit posibil un consens este încurajator, relevînd fertili
tatea dialogului, perspectiva ca prin negocieri răbdătoare, 
purtate într-un spirit constructiv, să se ajungă la soluții reci
proc acceptabile.

Acordul intervenit consacră, și pe acest plan, principiul ro
tației, principiu care decurge din ideea participării largi. _ 
tive, a tuturor statelor la opera de edificare a unei trainice 
securități europene. Viitorul pașnic al Europei nu poate fi 
decit produsul eforturilor conjugate ale tuturor statelor — 
mari, mijlocii sau miri. Dimensiunile unei țări, nivelul de 
dezvoltare, apartenența sau neapartenența la un bloc militar 
nu trebuie să afecteze în nici un fel dreptul fiecărui stat de 
a lua parte, în condiții de deplină egalitate, la întregul proces 
de realizare a securității europene. Principiul rotației este o 
componentă prețioasă a acestui proces care presupune în esen
ță stabilirea pe o bază nouă, democratică, a relațiilor dintre 
statele europene. Rotația a fost acceptată prin consens în ceea 
ce privește conducerea, în toate fazele și în toate formele ei, 
a reuniunii Dregătitoare. Dar principiul putea și trebuia să 
aibă o sfera ae aplicativitate mai amplă.

România a militat pentru introducerea principiului rotației 
încă de la începutul actualei reuniuni. Propuneri în acest 
s®ns — bazate pe o înțelegere realista a caracterului consul
tărilor — au fost prezentate la 14 decembrie 1972, ele găsind 
o evidență audiență. Dezbaterile din ultimele zile au avut 
drept bază propunerea românească, corelată cu o altă propu
nere a reprezentantului suedez. Evoluția discuțiilor a indicat 
o tendință din ce în ce mai largă favorabilă aplicării princi
piului rotației și Jn ceea ce privește locul desfășurării confe
rinței. S-a ajuns în acest mod la consensul de sîmbătă, apre
ciat extrem de pozitiv în cercurile conferinței. Reprezentantul 
roman a exprimat părerea că în acest mod se asigură cadrul 
de creștere a contribuției fiecărei țări la înfăptuirea obiectivu
lui stabilirii unor relații noi în Europa, fiind vorba, de fapt, 
de o armonizare a conținutului general al securității și coo
perării cu formule concrete de desfășurare a procesului de edi
ficare a unei securități și păci trainice pe continentul nostru.

Ritmul intens de lucru de la Dipoli promite o apropiată în
cheiere a rundei de consultări pregătitoare, pentru ca imediat 
după aceea să poată începe conferința general-europeană.

Reuniunea de la Helsinki
Participanțiî Ia reuniunea 

multilaterală de la Helsinki 
pentru pregătirea conferinței 
general-europene pentru securi
tate și cooperare au hotărlt, la 
propunerea delegației române, 
de a înscrie ca punct distinct 
pe ordinea de zi problema ur-

„ÎNCEPUTUL 

UNEI PERIOADE 
NOI ÎN EUROPA"

Luînd cuvîntul la o confe
rință de presă organizată la 
Ankara, premierul turc Nairn 
Talu a declarat că țara sa 
depune eforturi sincere pen
tru ca relațiile ei cu statele 
socialiste din Europa să se 
dezvolte pe baza principii
lor suveranității, indepen
denței, respectării integrită
ții teritoriale, egalității și 
neamestecului în treburile 
interne.

Referindu-se la securitatea 
și cooperarea europeană, 
vorbitorul a subliniat că 
„Turcia este direct intere
sată în ținerea conferinței în 
această problemă și urmă
rește cu atenție activitatea 
legată de pregătirea ei, pen
tru a nu rămîne departe de 
acest eveniment, considerat 
a fi începutul unei perioade 
noi în Europa"

EUGENIU OBREA
ZZZZZZZZZZZZZZZZÎI

mărilor instituționale ale con
ferinței. Propunerea are în ve
dere crearea cadrului organiza
toric necesar pentru continua
rea eforturilor în direcția edi
ficării securității europene. în 
instrucțiunile pentru Comitetul 
de coordonare, care va studia 
aceste aspecte în faza a doua a 
conferinței, se subliniază că. pe 
baza progreselor înregistrate la 
conferință. Comitetul va exa
mina măsurile pentru punerea 
în aplicare a deciziilor adop
tate, in vederea promovării pro
cesului de întărire a securității 
și de dezvoltare a cooperării 
pe continent. Vor fi luate in 
considerație propuneri în acest 
sens, inclusiv în domeniul or
ganizatoric, și vor fi făcute re
comandările corespunzătoare.

Participanții au căzut de 
acord și asupra obiectivelor 
principale ale cooperării tehni- 
co-științifice și în domeniul 
protejării mediului înconjură
tor. Documentul adoptat subli
niază necesitatea intensificării 
contactelor și schimbului de in
formații, adoptării de măsuri 
pentru facilitarea accesului tu
turor statelor la realizările ști
inței și tehnologiei și, respec
tiv, pentru conlucrarea, pe bază 
regională sau subregională în 
vederea protejării și ameliorării 
mediului ambiant.
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