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Plenara Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
Luni, 18 iunie 1973, au început lucrările Plenarei Comi

tetului Central al Partidului Comunist Român.
Deschizînd lucrările ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
a propus, din partea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
următoarea ordine de zi, care a fost adoptată în unanimi
tate :

1. — Dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului în 
România.

2. — Cu privire la rolul femeii în viața politică, econo
mică și socială a țării.

3. — Reluarea lucrărilor pentru sistemul de navigație 
Dunăre-Marea Neagră și amplasamentul noului port 
maritim.

r
I 4. — Informare privind rezultatele aplicării măsurilor 

stabilite de Plenara Comitetului Central din februarie-martie 
1973 în legătură cu îmbunătățirea organizării activității 
economico-sociale.

5. — Cu privire la compoziția, efectivul și structura or
ganizatorică a partidului.

6. — Informare cu privire la politica de cadre.
7. — Unele măsuri organizatorice.
La lucrările plenarei, ce se vor desfășura timp de două 

zile, participă ca invitați primii secretari ai comitetelor ju
dețene, membri ai guvernului, conducători ai organizațiilor 
de masă și obștești, redactori-șefi ai presei centrale — care 
nu sînt membri ai Comitetului Central.

NOBILA TRADIȚIE
A MUNCII

PATRIOTICE
împlinirea a 25 de ani de la consti
tuirea primelor șantiere naționale ale 
tineretului — îndemn la înscrierea de 
noi și noi fapte In cronica hărniciei 

șl dăruirii tinerești
le împlinește un pătrar de 

veac de la acel an al prime
lor șantiere naționale ale ti
neretului Bumbești—Livezeni, 
Agnita—Botorca, Salva—Vi- 
șeu, nume care au rămas în
scrise pe prima filă a unei 
cărți despre muncă, pasiune 
și eroism, nume care aveau 
să vibreze și să dea traiectorie 
unei bogate tradiții, aceea a 
muncii patriotice. Tradiție a 
dăruirii angajate ce o mani
festă un tineret ce-și iubește 
patria.

O tradiție cu atît mai valo
roasă cu cit ea s-a născut 
cînd, fără utilajele mecanizate 
de astăzi, cu trupuri încă vlă
guite de foametea ce urmase 
războiului, tinerii de atunci, 
răspunzînd la chemarea par
tidului, au înfăptuit construc
ții durabile care servesc și 
astăzi economiei țării. Acel 
an 1948 reprezintă un înce
put de drum și un punct de 
referință în . evoluția muncii 
patriotice; o evoluție pe mă
sura noilor necesități care au 
reclamat participarea tinere
tului la ample construcții pe 
cuprinsul patriei, pe măsura 
creșterii gradului de cunoș
tință a celor chemați să ducă 
mai departe drapelul de bri
gadier, pe măsura sporirii ca
pacității politice și organiza
torice a Uniunii Tineretului 
Comunist, a rolului pe care 
P.C.R. îl încredințează în so
cietatea noastră socialistă or
ganizației revoluționare a ti
neretului.

Este greu, cronologic, în 
spațiul unui simplu articol să 
fie desfășurat firul acestei 
evoluții, de trecut în revistă 
fie numai și momentele mari 
care au marcat de-a lungul 
celor 25 de ani înflăcărată 
dăruire a tineretului pentru 
creșterea și înflorirea patriei. 
Mii, zeci de mii, sute de mii 
de tineri în fiecare an pe 
șantiere, în toate colțurile ță
rii. Dincolo de orice fel de e- 
vocare ceea ce vedem astăzi, 
ceea ce putem afirma despre 
prezența tineretului pe șan
tiere, despre capacitatea sa 
de mobilizare, arată că tradi
țiile născute în 1948 s-au dez
voltat și au căpătat valențe 
noi. In acest sfîrșit de pătrar 
întîlnim pe șantiere alte for
me de participare a tineretu
lui, mai complexe, diversiți-

cate, obiectivele sînt mai mari 
fi cer nu numai entuziasm și 
dăruire ci și pricepere, știin
ța de a munci. Dar indiferent 
de formele de organizare 
munca pe șantierele țării păs
trează aceeași nobilă și pu
ternică semnificație. Partici
pând in acești ani pe șantie
rele din zonele de desfășu
rare a industriei, de fertili
zare a agriculturii, tinerii în
deplinesc și pe această cale o 
îndatorire de onoare, o înda
torire de cetățeni. Anul tre
cut, de pildă în vară, peste 
400 000 de elevi și studenți 
au participat la campania 
agricolă, iar in toamnă peste 
un milion, la strîngerea recol
tei. Anul acesta la unele din
tre marile
triale ale țării sînt 
tiere 
tului.
Tamița pe Șomeș unde se
construiește un complex hidro
energetic ; există la Rogojelu 
unde se ridică o mare ter-

obiective indus- 
șan- 

naționale ale tinere- 
Există brigadieri la

(Continuare in pag. a lll-a)

INTERVIUL ACORDAT DE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT.

NICOLAE CEAUȘESCU,
UNUI GRUP DE ZIARIȘTI

GERMANIADIN REPUBLICA FEDERALĂ
După cum s-a anunțat, la 15 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit o delegație 
de ziariști din Republica Federală 
bările ce i-au fost adresate.

Germanist și a răspuns la intre-

ÎNTREBARE : (Heinz
Schewe — „Die Welt“) îmi 
amintesc de discuția pe cate 
ați avut-o în urmă cu circa 
doi ani cu un grup de zia
riști vest-germani, cu puțin 
înaintea vizitei domnului pre
ședinte federal Heinemann în 
România. Atunci ați avut po
sibilitatea să vorbiți despre 
dezvoltarea relațiilor româ
no—vest-germane. Intre timp 
au. trecut doi ani și doresc 
să vă întreb în ce măsura 
așteptările dumneavoastră de 
atunci au fost îndeplinite, da
că nu au rămas dorințe des
chise, dacă vedeți posibilități, 
de îmbunătățire. Întrebarea 
mea se referă la toate dome

niile relațiilor româno—vest- 
germane: domeniul econo
miei, culturii și politic.

cu
vi-

RĂSPUNS ! Intr-adevăr, 
doi ani în urmă, cu prilejul 
zitei președintelui Gustav Hei
nemann în România, au avut loc 
discuții și s-au stabilit o serie 
de măsuri în vederea extinderi 
colaborării dintre .statele noas
tre.. îmi amintesc bine ce am 
spus atunci presei cu privire Ta 
așteptările României. Coinci
denta- face ca în acest an să sp 
împlinească si sase ani de la 
stabilirea relațiilor dinlomarice 
dintre România.și Republica’Fe
derală Germania. Deci. în aju
nul vizitei pe care urmează să 
o efectuez în Republica
rală Germania, pot spune

Fed*-, 
că

/
Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
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• Ministrul resurselor naturale
din Malayezia

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicglae Ceaușescu, a 
primit, luni seara, pe Datuk Taib 
bin Mahmud, ministrul resurse
lor naturale din Malayezia, care 
face o vizită în țara noastră, în 
fruntea unei delegații economice.

Convorbirea, care s-a desfășu-

rat într-o atmosferă cordială, a 
relevat dorința comună de dez
voltare a cooperării economice 
între România și Malayezia.

La primire a participat Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții.

așteptările noastre încă la sta
bilirea relațiilor diplomatice, ca 
și cele exprimate acum doi ani, 
s-au realizat în cea mai mare 
măsură. A avut loc o dezvoltare 
rapidă a relațiilor economice. 
Republica Federală Germania 
ocupă locul doi în schimburile 
economice ale României, cu un 
volum, în acest an, de peste 1,8 
miliarde mărci. S-ait extins re
lațiile în domeniile științific, 
tehnic și cultural. Este adevărat 
că mai există încă, loc pentru 
'îmbunătățirea acestor relații. 
De altfel, in . ultimele luni ău 
avut loc o serie de tratative și 
sper că în cadrul vizitei pe care , 
o voi face în curînd în Republi
ca Federală Germania vom e- 
videiiția noi posibilități în ve
derea .extinderii acestei colabo
rări.

în ce. privește schimburile e- 
conbmice, noi ne așteptăm ca, 
pînă în 1975, să ajungem ța 
circa 2,5 miliarde' mărci, iăr 
după aceasta, spre 1980. ele să ’ 
crească pînă la 3,5—4 miliarde 
mărci.

M-ați întrebat de doririțe. Știți 
că oamenii doresc întotdeauna 
lucruri mai bupe, și tot mâi 
bune. Deci, doresc să declar ca 
evoluția relațiilor dintre Repu
blica Socialistă. România și Re
publica Federală Germania este 
pozitivă. Mai sînt încă multjș 
posibilități și sper că ele vor fi 
folosite de ambele părți. Ă'ș 
dori să menționez cu acest pri
lej faptul că multe din. cele ce 
s-au întrevăzut în colaborarea 
noastră! dintre România și 
R.F.G., cu privire la evoluția pe 
calea destinderii- a relațiilor din 
Europa, s-au realizat cu succes, 
inclusiv în direcția securității 
europene. De aceea, aș putea 
spune .că, .colaborarea . dintrie 
statele noastre a avut influențe 
pozitive nu numai asupra rela
țiilor bilaterale, ci și asupra 
cursului destinderii, colaboră
rii și securității în Europa.

ÎN ÎNTÎMPINAREA
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• In prima jumătate a lunii 
iunie, industria județului Bră
ila a realizat o producție su
plimentară de peste opt milioa
ne lei, cu toate că sarcinile lu
nii în curs sînt cu 135 milioane 
lei superioare față de cele pla
nificate în mai, iar industria 
județului Satu Mare de la în
ceputul anului și pînă acum, 
a produs suplimentar, peste 970 
tone utilaj tehnologic pentru 
industria chimică, mobilă în va
loare de 4,2 milioane 
mc cherestea de fag, 
tone ulei comestibil.

• Rafinorii de pe 
petrochimică a Văii Trotușului 
raportează că, de la începutul 
anului și pînă acum, a fost ob
ținută o producție suplimentară 
de benzine de peste 20 000 tone. 
Importante sporuri se înregis
trează și la Dărmănești. Numai 
în cursul lunii iunie, colectivul 
rafinăriei de la Dărmănești a 
obținut un spor de producție de 
700 tone.

La rîndul lor, rafinorii din 
Brașov au depășit planul pro
ducției marfă cu mai bine do 
1,6 milioane lei, din care numai 
uleiurile consistente reprezintă 
300 tone.

• Unitatea de industrializare 
a lemnului Tulcea și-a înde
plinit sarcinile de plan pe pri
mul semestru al anului cu un. 
avans de 23 de zile. Pînă în 
prezent, planul producției glo
bale și marfă a fost realizat în 
proporție de 107 la sută. Cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute la sortimentul — cheres
tea diverse esențe.

Un grup de ziariști de la revista

ZILEI DE 23 AUGUST ,,Der Spiegel" din Republica

Federală Germania

ÎNTREBARE : (Lothar La- 
busch — „Kolner Stadt Ân- 
zeiger*'). Domnule preșe
dinte, ați vorbit pe scurt des
pre domeniul relațiilor econb- 
mice dintre țările noastre. 
Pe mine m-ar interesa ce rol 
pot avea societățile mixte în
ființate său 
fi înființate 
nomic ?

care urmează a 
în domeniul eco-

.A.E.I. 
(întreprinderea 
de aparataje e- 
lectrice și in
stalații) din Titu 
sînt deja 
noscuți 
uteciști 
tași în 
cerea 
retul — 
activ în îndepli
nirea cincina
lului înainte de 
termen**. La 
banda de mon
taj a uneia din
tre secțiile în
treprinderii cî- 
teva fete zîm- 
besc. Au și de 
ce. Și ele se 
numără prin
tre fruntașii în 
întrecere.

Foto : 
GH. CUCU

I cu- 
primii 
frun- 
între- 

„Tine- 
faclor

Tovarășul Nicolae ' Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
dr. Dieter Wild, șeful secției ex
terne, Fritjof Meyer, șef de sec
tor, și Klaus Reinhardt, redactor, 
de la revista ,,Der Spiegel* din 
R.F. Germania.

La primire au fost de față to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C.ăl P.C.R., și 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de Stal.

Cu acest prilej. ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu revistei „Der 1 Spiegel**.

La invitația președintelui Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, prințul Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambodgia,

președintele Frontului Unit Na
tional al Cambodgiei, cu soția, 
prințesa Monique Sianuk. vor e- 
fectua.o vizită neoficială în țara 
noastră în ultima decadă a lunii 
iunie a.c.

RĂSPUNS ..... ____
dăja progresele simțitoare ale 
relațiilor economice dintre sta
tele noastre. în legătură cu în
ființarea societăților mixte, 
crurile sînt de abia la început. 
Se duc actualmente tratative cu 
mai multe companii din R.F.G. 
de către întreprinderile cores
punzătoare din Roipânia pentru 
înființarea unor societăți mixte. 
Se pare ca încă în acest an s6 
vor obține unele rezultate con
crete.

în perspectivă, extinderea re
lațiilor dintre România și Re
publica Federală Germania 
trebuie să se bazeze nu numai 
pe simplul schimb de mărfuri, 
ci și pe o largă cooperare in 
producție. Cred ci societățile 
mixte vor contribui tocmai la 
realizarea acestei cooperări și 
vor crea posibilități de a extinde 
această cooperare și pe terțe 
piețe. Deci, feu întrevăd un vii
tor bun activității acestor so
cietăți mixte.

Am menționat

(Continuări tn pag. a TV-a)

TINERII SATULUI
SINT PE CIMP!

intrefinerea culturilor
Pregătirea secerișului

Două imperative majore la care organizațiile
U.T.C. din comunele județului Vrancea răspund 

prompt și eficient

SUCCES SI DRUM BUN ÎN VIAȚĂ!

BACALAUREATUL. Promoția 1973 a liceelor noastre — 100 000 de 
tineri - a început ieri examenul de bacalaureat cu lucrarea scrisă 
la literatura română. Tuturor candidaților „succes" în acest 

examen care le finalizează studiile liceale.
Foto : EM. TANJALA

EXAMENUL DE STAT, proba maturității profesionale a absolven
ților institutelor de învățămint superior se traduce in aceste zile 
prin susținerea competentă a unor lucrări inspirate de solicită

rile producției.

Lucrările de întreținere la 
porumb, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui și a altor culturi 
prăsitoare se desfășoară din 
plin. După . datele aflate’de la 
Direcția generală a .agriculturii, 
industriei alimentare și. apelor ' 
din cadrul județului, reiese bă 
prașila I mecanică a fost exe
cutată pe 85 la sută din totalul 
de 30 900 de hectare cultivate 
cu porumb, iar manual pe 86 la 
sută. La floarea-soarelui și sfe
cla de zahăr lucrările de între
ținere sînt mai avansate. Am 
constatat că aceste lucrări sînt 
mai avansate în zona de deal a 
județului deoarece aici s-a pu
tut insămînța la timp, față de 
zona de cîmpie unde, din cau
za ploilor căzute, s-au întîrziat 
însămînțările. Lucrările de în
treținere a culturilor prășitoare 
sînt avansate dp raza consilii
lor intercooperațiste din Panciu, 
Adjud și Mărășești.

Bunăoară la C.A.P. Păunești 
își desfășoară activitatea 219 u- 
teciști care pînă în prezent au 
înregistrat 2 138 zile participare 
la muncă. Ei sînt cuprinși iu 
toate sectoarele de activitate, 
ponderea avînd-o cei de la cul
tura mare : peste 80 uteciști; a- 
poi în legumicultura 71 uteciști, 
în viticultură 67 uteciști și 26 
uteciști în zootehnie. Tinerii lu
crează alături de ceilalți mem
bri cooperatori in acord glo
bal. Lucrările de întreținere la 
rele 900 hectare porumb și 200 
hectare sfeclă sint avansate ; 
prașila întîia se aprooie de sfîr- 
șit. iar ora«ila a doua este exe
cutată pe 50 la sută din supra
față. în viticultură tinerii lu
crează la stropitul viței de vie. 
Dună cum ne relata Aurel No
vac, secretarul organizației

OVIDIU MARIAN
Foto : V. RANGA (Continuare în pag. a lll-a)

FRESCA
de PETRU POPESCU

S-a încheiat Conferința Naționalâ a Uniunii Artiștilor Plas
tici,: într-o atmosferă, cum se Zice, de rodnic bilanț. Atmosferă, 
se pare, cu totul justificată. Plastica românească, în ultima 
vreme, într-o adevărată explozie de teme și soluții, a bucurat 
publicul și .critica, și și-a consolidat prestigiul peste hotare, 
impunind mai mult o cultură care circulă — cultura româ
nească.;

O expoziție dedicată Revoluției de la 1848 a fost alt eveni
ment semnificativ. Tema, firește, e extrem de cunoscută. însg 
tocmai aici, în cadrele cunoscutului/ fantezia și-a găsit, o 
expresie fericită. Unghiuri, originale, noi, izvorite din conștiința 
unică a artiștilor, au luminat dinăuntru scene celebre, figtjri 
de mari promotori, idei istorice. Un ajnujne pașoptism de 
structură de care am mai vorbit, al culturii noastre, a fost din 
nou afirmat, prin vibrația patriotică foarte pură a lucrărilor, 
și-prin ingeniozitățile de tratare.

Cum era firesc, și într-o parte și în alta s-au spus termeni, 
de specialitate. S-a vorbit mult între altele de frescă, di 
evocare istorică, de monumental.

Frescă, evocare istorică, monumental. Sîntem, în fine, intr-un 
moment în care conștiința artistică, degrevată de poncife, 
eliberată de confuzii. într-un cuvint matură, poate apela la 
aceste elemente cu toate șansele de succes. Tiu se mai dau 
rețete, nu .se mai editează, nu mai circulă, idei preconcepute. 
Misterul artistic este respectat, clipa creatoare, natura- fertilă 
a artistului sînt protejate de viziuni înguste. Se poate, în artă, 
exprima în toate felurile, și totul, respectînd un singur precept 
fundamental, care, dacă nu e respectat, îi ia artei profunzi
mea și durata - e vorba de umanism. Respectînd umanismul 
— așa cum îl concepem noi, în lumina principiilor marxist-le- 
niniste - avem toate șansele de a face arta mare, de a ex
prima totul în toate felurile posibile.

E un semn pentru confrați. Pentru cei de alte branșe. Și 
pentru noi, Kterații.

Frescă, evocare istorică, monumental sint termeni ce ni se 
potrivesc și nouă. Și literatura are datoria înfățișării complete, 
chiar enciclopedice, a unei societăți, și ea, prin evocare is
torică, dă o lecție morală și pătrunde caracterele adinei,

(Continuau In nag â II a)
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MUREȘ Șapte garoafe
pentru noii uteciști

Incercind să ne Impărțim 
timpul pe care am hotărit să-1 
petrecem o perioadă împreună, 
am ajuns în satul Sîntu din co
muna Lunca. înainte de a porni 
la treabă, Ion Cernea, activist 
al Comitetului județean Mureș 
al U.T.C., se oprește la sediul 
brigăzii C.A.P. de unde dă tele- 

’ foane. î$i anunță prezența in pe
rimetrul comunei, stabilește în- 
tîlniri cu secretarii, se intere
sează de stadiul rezolvării pro
blemelor înscrise în agenda lor 
in urmă cu o lună.

La școală o întilnim pe profe
soara Valeria Păcurar, secretara 
organizației U.T.C.-cadre. Ne-a 
mărturisit că una din proble
mele care trebuiau rezolvate, si 
anume aceea privitoare la primi
rea de noi membri, a aminat-o 
de la o zi la alta.

— Nu ar fi bine s-o aminăm 
chiar pînă la toamnă ? - ne în
treabă ea. Acum vine vacanța și 
elevii vor uita că au fost pri
miți în U.T.C.

— Nu, vine răspunsul instruc
torului. Bine era să-i fi primit 
oină acum și pe perioada de

nu uitevacanță să-i ajutați să 
că sint uteciști.

Cam pripit poate, dar 
tărît să nu mai 
discutat cu viitorii 
Ne-au 
acest lucru si se pregătesc pen
tru noua calitate mai de mult. 
Gindurile lor sint evidențiate 
de notele din catalog, de com
portarea in școală și în famiiie.

— Știu că uteciștii trebuie să 
se deosebească de ceilalți, ne 
mărturisea Dorel Moica, să aibă 
inițiativă. De aceea, eu am al
cătuit o echipă a copiilor, cu 
care ne deplasăm în fiecare du
minică la Frunzeni, Lunca, So- 
col, Băița si jucăm fotbal.

Deoarece în școală elevii 
au avut organizație pînă acum, 
primirea noilor uteciști a fost 
făcută de uteciștii mai mari, ca
drele didactice. Din criză

am ho- 
amînăm. Am 

uteciști. 
mărturisit că ei doresc

nu

timp, primirea s-a făcut fără ce
remonial. Tinerii care completa
seră cererile de primire în ora 
de fizică, precedentă adunării 
generale, s-au străduit să dove
dească, prin angajamentul luat, 
că sint demni de titlul de tineri 
comuniști. Această demnitate se 
cere dovedită acum din partea 
uteciștilor care i-au primit. Sar
cina lor este de a-i ajuta pe ti
neri să-și construiască viata lor 
de organizație așa cum o doresc, 
cum știu că o cere statutul. Se
cretarei ii reamintim : activita
tea de întărire a rîndurilor or
ganizației. prin primirea de noi 
membri, nu este una de campa
nie. Este una continuă, de aceea 
tinerii trebuie pregătiți si, dnd 
fac dovada meritului noii cali
tăți, să fie puși In discuția adu
nării generale.

Fiindcă problema primirii in 
U.T.C. era valabilă pentru în
treaga comună Lunca, ne-am de
plasat în satul de reședință Aici 
fjatru tineri primiți mai de mult 
n organizație așteptau carnetele. 

Le-au primit. Ă constituit mo
mentul înmînării un moment e- 
moționant, unul pe care noii 
Uteciști să nu-1 uite niciodată'? 
întrebarea, in căzu’ acesta, nu 
are un răspuns pozitiv, căci to
tul s-a făcut in condițiile unei 
conspirativități inexplicabile. In
tr-o pauză, elevii din clasa a 
VII-a au fost poftiți afară d° 
către dirigintele clasei Au fost 
reținuți cei patru. Acestora li 
s-au dat carnetele în schimbul 
banilor care reprezintă contra
valoarea lor. Oare ce sentimente 
îi încercau pe noii uteciști ? Nu 
li s-a spu.s nici măcar „să-1 pur- 
tați cu cinste".

— Tovarășe 
știu că ziua de 
încărcată Cu
culca mai tîrziu, haideți să nu 
ne mai grăbim. Să cinstim sin
ceritatea gindurilor celor care se 
îndreaptă spre porțile organiza
ției cu sinceritate* și căldura 
noastră.

Activistul își recunoaște gre
șeala. Ea nu a mai fost repetată

Cernea, am' zis, 
azi este foarte 
riscul de a ne

la nici unul din momentele ase
mănătoare organizate ulterior.

Următorul popas a fost la 
Școala generală din satul Logig. 
Prezența drapelului în cabine
tul de științe sociale, unde avea 
loc adunarea, îi imprima aces
teia un plus de solemnitate. De 
pe planșe și fotomontaje ne ur
măreau priviri imortalizate de 
comuniști, de bărbați care și-au 
închinat viața luptei pentru li
bertate. dreptate, cinste. Au fost 
discutați șapte tineri. Tuturor li 
s-a acordat cinstea de a purta 
de atunci înainte titlul de ute- 
cist. Pionierii Invitați la adu
nare, îmbrăcați sărbătorește, au 
oferit noilor primiți cite o ga
roafă sîngerie. Tot lor le-au în
chinat un scurt program alcătuit 
din poezii și cîntece patriotice.

Mulțumind uteciștilor pentru 
încrederea de a-i fi prim’t în 
rindurile lor, Rodica Suciu spu
nea printre altele :

— Ați contribuit șl voi, dragi 
pionieri, ca ziua de azi să ră- 
mînă adînc încrustată în memo
ria si inimile noastre. Vă pro
mitem că nu vom uita idealu
rile făurite în timp ce purtam 
cravatele roșii, vom depune în
tregul efort pentru a nu dezminți 
angajamentul pe care l-am ros
tit astăzi, în fața adunării, In 
fata voastră.

Noi sperăm că prin această ul
timă acțiune am oferit și un mo
del ce nu va mai fi părăsit de 
acum încolo.

MIRCEA BORDA

ARAD ORGANIZAȚIA U.T.C.
I-A DAT DREPTATE LUI TRAIAN POP

La marginea Beliului. de cîți- 
vâ ani funcționează o secție de 
sticlărie, aparținind I.M.P.P.S. 
Arad, întreprindere la rindu-i 
aparținătoare Centrocoopului din 
București. Lucrează acolo vreo 
50 de muncitori, în majoritatea 
lor tineri, unii aflați abia la în
ceputul migăloasei meserii de 
sticlar. Vroiam să-i vedem și 
să-i ascultăm pe tinerii care 
peste cițiva ani vor fi oamenii 
da ba2ă ai noii fabrici din 
Beliu. a cărei construcție ur
mează să înceapă încă in vara 
acestui an.

După prima zi, cu ajutorul 
șefului de secție, aflăm că echi
pa lui Ion Iosipan a produs pe 
luna aprilie (în mai au fost 
multe întreruperi) de două ori 
mai mult decît cele Conduse de 
Valea Traian și Trăian Pop. 
echipe a căror medie de vîrstă 
între 20 și 25 de ani le face să 
se asemene între ele. Am aflat 
apoi că cele patru absente ne
motivate înregistrate pînă la 10 
iunie au prejudiciat secția cu 
2 400 lei. Am mai fost informați

că în timp ce pe luna mai echi
pa lui Ilie Budău (19 ani) a 
realizat 672 produse, bune pen
tru export (întreaga producție a 
secției este exportată) și numai 
94 rebutate. cea condusă de 
Traian Pop a făcut doar 428 și. 
respectiv, a rebutat 121. Si in 
primul exemplu și in cel de-ai 
doilea, sint rebuturi de mano
peră. Convenim cu tovarășul 
șef de secție. Gheorghe Bouaru. 
și cu secretarul U.T.C.. Matei 
Leac — vădit surprins că orga
nizația U.T.C. trebuie să se 
ocupe $i cu așa ceva, nu numai 
cu ședințe, primiri și strîngerea 
cotizației — să fie organizat un 
concurs profesional, să fie lan
sate cîteva inițiative menite sâ 
întărească disciplina tinerilor și 
sintem asigurați că vom primi 
tot sprijinul.

Cu tovarășul Buda Aurel, in
structorul comitetului județean 
U.T.C.. mai trecem intr-o seară 
pe acolo, mai stăm de vorbă eu 
tinerii, inclusiv cu Traian Poo. 
de la care aflăm cuvenitele ex
plicații pentru multele rebuturi

înregistrate de echipa sa. între 
altele In permanență ii erau 
luați oamenii din echipă, bine
înțeles cei îndemîr-atici. și dați 
alții ma; puțin pricepuți. să-i 
ucenicească. -Cu tot. cu școala 
profesională, ne-a spus el. am 
aproape 15 ani in meseria de 
sticlar. Am văzut multe și ne
regulilor le-am spus oe nume. 
De două ori s-a «construi: un 
cuptor și i-am sous tovarășului 
inginer că nu este bun. De fie
care dată s-au risipit 3 000 de 
iei, manopera, dar mie mi s-a 
spus să-mi văd de treabă ta nu 
mă privește. Și am spus și alte
le. de am ajuns să-mi zică to
varășul șef că sint instigator in 
masă. De aia îmi to: luau oa
menii. să-mi arate că sint ne
priceput". Nj s-au păru' cam 
subiective aprecierile interlocu
torului nostru și la tedtnta ta 
care urma să dezba'em cu ti
nerii conținutul eoocursu iui.
1-am invitat să vita S- să par
ticipe si pe ins-trurtoru. coen:te- 
tuhn județean de parud. tova
rășul Iron Herdelău.

Am fost avantajat în tinerea 
adunării de citirea (și nu dez
baterea. cum i s-a zis) Decre
tului Consiliului de Stat privind 
calitatea produselor. în miezul 
replicii „dacă nimeni nu are 
nimic de spus...". am făcut 
joncțiunea cu punctul doi al 
ședinței (ținută la iarbă verde. 
In lipsa altui spațiu adecvat) și 
l-am întrebat pe tovarășul Tra
ian Pop. de ce echipa dumnea
lui are atitea rebuturi. Acolo, 
din nou. el le-a repetat pe cele 
spuse nouă anterior, cît și altele 
„inedite", incit auzindu-L unii 
au nădușit de-a binelea. iar 
ceilalți murmurau din cînd în 
cind aprobativ. Eliberați de po
vara lucrurilor care îi apăsau, 
tinerii au dezbătut cu înviorare 
regulamentul concursului, pro
iectul programului de activități 
și le-au aprobat.

Noi am vrut să ne dumirim 
asupra adevărului pină la ca
păt și. împreună cu tovarășul 
instructor de partid si Traian 
Pop. am Intrat in singurul bi
rou al secției, cel al șefului, și 
am Început un di aloc care a 
(tout două ore încheiata. Este 
ir util *ă încercăm să ore- 
aestâm chiar și o sumară 
desfășurare de a sa. Cert 
este eâ cele afirmate de ti
tanul sticlar s-au dovedit In 
trace măsură adevărate. în ciu
da ..cocz-t-ev* șefului, care s-a 
Străduit Încă o dată să-i de
monstreze exagerările și ineom-

petența în meserie. (Am aflat, 
din altă sursă, că ceea ce Tra
ian Pop nu știa să facă, nu 
știau nici unii pensionari aduși 
de la Turda pentru întărirea e- 
fectivului cu oameni pricepuți). 
Demonstrația de forță. făcută 
de Gheorghe Bouaru în pre
zenta noastră, la adresa lui 
Traian Pop. incompatibilă cu 
calitatea de conducător și om 
politic, admonestată în spiritul 
eticii și echității socialiste de 
către instructorul județean de 
partid, a avut efect tocmai con
trariu celor scontate.

Am fost invitați de către to
varășul Bouaru să-1 întrebăm 
pe Matei Leac. secretarul 
U.T.C., și ..unul dintre cei mai 
buni sticlari din secție", dacă 
adevărul nu-i de partea sa. 
L-am întrebat, tovarășe Bouaru. 
și Matei Leac ne-a spus că are 
și el. Traian Pop. neajunsuri, 
dar alea sint mici pe lingă ma
rele adevăr pe care el a în
drăznit să-1 spună atunci, în 
ședință și cu alte prilejuri. Sti
clarul și. împreună cu el. în
treaga organizație U.T.C.. au 
dat dovadă de o atitudine prin
cipială și combativă în acest 
caz. Riming ca de acum încolo 
colectivul de uteciști să-și con
solideze aceste trăsături, făcind 
din ele principii permanente 
de acțiune.

ION DANCEA

A apârut 
„ERA 

SOCIALISTĂ
nr. 12'1973

DIN SUMAR : Dezvoltarea 
intensă a economiei, baza 
progresului general al țări; 
Constantin Drăgan : Esența 
democratică a controlului ac
tivității economice și socia
le ; Ștefan Voicu : Creșterea 
rolului clasei muncitoare și 
al partidului comunist în ac
tuala etapă a construcției 
noastre socialiste ; ‘ loan 
Avram : Timp și perspectivă 
în conducerea activității eco
nomice ; Nicolae Popescu : 
Folosirea fondului funciar 
reflectată în unele lucrări de 
sistematizare a teritoriului și 
localităților ; Ștefan Arsene : 
Cu privire la corelația va
loare-valoare de întrebuin
țare ; George G. Potra : 
Conferința general-europea- 
nă : premise și obiective. 
PAGINI DE ISTORIE — 
Mihnea Gheorghiu : Ori
zontul cultural-politic al 
lui Dimitrie Cantemir. 
ȘTIINȚA — INVAȚAMINT 
— Nicolae Opreanu : Un po
tențial științific nevalorifi
cat : tezele de doctorat ; 
Romulus Sfichi : Exigențele 
pregătirii pentru muncă a 
tineretului școlar ; Anton 
Vasilescu : Timpul liber al 
tineretului studios — un 
timp pierdut ? CREAȚIA 
LITER AR-ARTISTIC A — 
Mariana Preutu : Arta plas
tică monumentală. Au mai 
apărut rubricile : DIN MIȘ
CAREA COMUNISTA Șl 
MUNCITOREASCĂ MON
DIALA, CURENTE ȘI IDEI, 
CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, 
REVISTA REVISTELOR ți 
CUVÎNTUL CITITORILOR.

ZIUA ORIENTĂRII 
PROFESIONALE

Circa o mie de elevi ai cla
selor a VIII-a și a X-a din Ba
cău au fost antrenați de comi
tetul U.T.C. și inspectoratul șco
lar ale municipiului într-o serie 
de acțiuni menite să-i ajute lâ 
alegerea viitoarei profesii. Din
tre acestea amintim expu
nerile prezentate de tovară
șii loan lchim, prim-secretar al 
Comitetului municipal Bacău al 
P.C.R., Stelian Gherghelescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean U.T.C., Gheorghe Ioni- 
ță, director al Direcției pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale, și Maria Vicol,’ inspector 
general al Inspectoratului șco
lar județean, privind perspecti
vele dezvoltării social-economice 
ale municipiului și județului 
Bacău, rolul organizațiilor 
U.T.C. în acest domeniu, nece
sarul forței de muncă pentru 
perioada următoare, posibili
tăți de calificare la locul de 
muncă și de școlarizare în lice- 
ele de cultură generală și de 
specialitate, perspectivele în
cadrării lor în muncă etc.

ACCENTE

Case de cultură
Incep să răsune 

cîntecele de vacan
ță. Elevi, studenți, 
ba chiar și preșco
lari se pregătesc 
cintind pentru ple
carea in 
unde. între 
iarăși vor 
Nu de mult 
parvenit știrea des
pre o altă vacanță: 
s-au încheiat și 
cursurile de la U- 
nele case de cul
tură ale Universi
tății populare, 
ne-am întrebat, 
urmează ? Tot 
canță ? Cine cîntă 
aici ? Nu am de 
gind cîtuși de pu
țin să subapreciez 
asemenea cursuri. 
— care nu sint 
doar ale universi
tăților populare — 
mai ales că. după 
cît știu, obiectul 
lor este nu o dată 
inaccesibil din cau
za numărului mare 
de amatori, ceea ce 
fără nici o îndoială 
este un lucru bun, 
semnificativ. Dar 
ducerea Universi
tății populare in 
casele de cultură 
mai înseamnă, pe 
lingă o realitate 
pozitivă și o 
tuație asupra 
reia merită să 
gindim puțin, 
ceasta creează 
vecinătate

tabere 
altele, 
cînta. 
ne-a

Și- 
ce 

va-

LEGENDA 
Șl ACTUALITATE

Peste 7 000 de cetățeni, majo
ritatea tineri, din Vaslui și co
munele învecinate, din locali
tățile județului Iași, megieșe 
Movilei lui Burcel, s-au adunat, 
duminică, la tradiționala ser
bare populară desfășurată în 
acest loc de legendă. Aici au 
fost evocate vremile lui Ștefan 
cel Mare ți ale urmașilor lui 
și celor de astăzi, după care cei 
prezenți au petrecut după da
tini cu cîntece și jocuri. Dan
satorii Casei de cultură a sin
dicatelor din Vaslui, ai Fabri
cii de confecții, ai comunelor 
Ferești — Văleni, Zăpodenl, fin
er,așii din Prqtopopești, tarafu
rile din Miclești și Codăești, un 
mare număr de soliști vocali și 
instrumentiști, formația de mu
zică ușoară a clubului tineretu
lui din. Vaslui, fanfara, „Arca
șii lui Ștefan cel Mare" — pio
nierii cu trn program divers 
de activități specifice etc. au 
constituit momente de destin
dere, încheiate moldovenește la 
petrecerea populară întreținută 
pînă seara tîrziu.

———»
FRESCA

(Urmări din pag. I)

I

datele filozofice ale unui destin național, și ea are o înclina
ție către monumental, care este înclinația morilor teme, a 
sentimentelor bogate, a angajării și responsabilității.

In fine, acești termeni sint folosiți azi in folosul artei. Ca 
s-o adinceoscă și s-o îmbogățească. Un public avid de nou 
și trainic, curios de experiență, interesat de ce e nobil și 
patriotic, matur în gindire, pretențios — publicul de azi — e 
îndemnul nostru, și garanția câ facem un efort cetățenesc și 
patriotic, pe care viitorul îl va aprecia.

Sâ nu mai bânuim termenii, sâ 
tode, sâ nu mai suspectăm temele 
ne bânuim pe 
ducem la bun 
mentale. Sâ 
dintr-o frescă.

Publicul și istoria ne vor confirma.

noi. Putem, sîntem 
sfîrșit întreprinderi 
avem ambiția de

nu ne moi îndoim de me- 
mori - câci ar însemna sâ 
destul de capabili, ca sâ 
de proporție, chiar monu- 
a le începe. Sâ fim parte

y/z/////z///////////////z//////////////////////////////////////////

I
s

i

I Constructori
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Si- 
că- 
ne 
A- 

o 
care, 

tocmai prin presti
giu, poate deveni 
dacă nu a și deve
nit în unele locuri, 
foarte riscantă. A 
Ieși de la un curs 
interesant și bine 
susținut pentru ca 
să dai peste cine 
știe ce improviza
ție anostă duce la 
separarea netă In
tre prestigiul unei 
forme de instrucție 
și dubioasa calita
te a activității in
stituției ce a găz
duit-o, casa de cul
tură. Nu susțin de
loc scoaterea cursu
rilor pentru ca ti
nerii să vină doar 
la improvizațiile 
care rămin. Nu de 
dragul acestor im
provizații merită 
să ne gîndim la o- 
portunitatea cursu
rilor, de orice fel. 
la urma urmei. In 
casa de cultură a 
tineretului. Lipsa 
de pricepere, de 
pasiune, modul În
gust de a Înțele
ge „acțiunea cul
turală" intr-o ase
menea instituție 
prin denumire di
namică, deschisă, 
novatoare, spiritul 
funcționăresc, tea
ma de ce vor aice 
alții s| tendința de 
a muia din aaeme- 
nea motive centru! 
de greutate asupra 
bietelor seri dis- 
trocirve (cw nume
re de ub cum pri
mitiv. oricit haz ar 
mar Mirai) — toa
te acestea mai e- 
xi«tl la «oeie 
locuri. Deci na ca 
U apărăm intecri- 
tatea mediocrității 
seducătoare punem 
in discuție oportu
nitatea cursurilor, 
fie șl acelea de 
tip universitar. Nu 
cred însă că exis-

n 
de 
un

ti Intenția de 
face din casa 
culturi chiar 
sediu de învăță-

mint în toată regu
la. Aș fi chiar de 
părere că în casa 
de cultură a tine
retului cursurile 
Universității popu
lare — așa cum 
sint concepute ele 
în multe locuri 
— nu-și au toc
mai un loc potri
vit pentru simplu' 
motiv că mai in 
general nici o for
mă oferită „de-a 
gata" n-ar trebui 
să ocupe fotoliile 
unei asemenea in
stituții de tineret. 
Ea nu are și nu 
poate avea, în ori
ce caz, un caracter 
academic or. o su
mară statistică ar 
dovedi că tocmai 
un asemenea ca
racter tinde să o- 
cupe mult spațiu 
în programe. Nu 
sint numai cursu
rile Universității 
populare ci multe 
altele, unele pro
venind din trans
formarea în cursuri 
și lecții a Unor 
„acțiuni" cărora 
numai reclama, pu
blicitatea și afișul 
le-au conferit un 
caracter ceva mai 
complex, mai a- 
tractiv. Este oare 
potrivit să facem 
din casa de cultu
ră a tineretului se
diul unei structuri 
academice 7 Ce ex
primă o asemenea 
tendință de rezol
vare a activității 
prin cursuri peste 
cursuri ? Știu că 
oricînd mi se poa
te răspunde : do
rința și necesitatea 
de a se instrui a 
tinerelor generații ’ 
Dar nu e numai 
așta. Mai e și nă
zuința de a colec
ționa cît mai mul
te forme ..de-a 
gata". D? unde a- 
ceastă năzuință ? 
In primul rînd o 
pun pe seama lip
sei de pregătire. 
Nu-i adevărat că 
nu se muncește. 
Se muncește destul 
de mult, foarte pu
tini din activiștii 
culturali ar putea 
fi criticați pentru că 
nu muncesc, pentru 
că sint comozi etc. 
Este drept să re
cunoaștem eă cei 
mai mulți nu stau 
deloc degeaba, de
pun un efort con
siderabil, unii se 
chinui? de-a bine
lea. Tendința de a 
strînge activitatea 
multilaterală, com
plexă șl, mai ales, 
mobilă a c»*ei de 
cultură în chingi
le „academismului" 
izvorăște nu din 
comoditate și linsă 
de efort ci din lip
să de pregătire, 
dintr-o
««midlletantă. făcu
tă. cam se spune. 
..din m*r<“. Princi
pal colaborării cu 
alții, foarte impor
tant în activ:ta(*a 
acestor imtitotii. 
funcționează In vir
tutea
de substituire, «d*- 
sea ca o formă de 
mascare a precari
tății unor organi
zatori necalificați, 
în aceste condiții 
prima câre are de 
suferit este mobi
litatea instituției

pregătire, 
calificare

pentru tineret care 
tinde să se umple 
de 
de-a 
mai 
la re 
cele 
alte 
alte 
alte

Așa imi si explic, 
Intre altele, de ce 
In aceste instituții 
— instrumente ale 
U.T.C.—nu pătrund 
decît într-o mică 
măsură chiar unele 
dintre formele de 
activitate culturală 
ale U.T.C. ! Ce re
lații are, de exem
plu. Ansamblul ar
tistic al U.T.C. cu 
casele de cultură 
ale tineretului afla
te sub directa co
ordonare a comi
tetelor U.T.C. ? 
Sau, aceeași relație 
privită invers : in 
ce măsură activita
tea artistică (mu
zicală, corală, so
listică etc.) din ca
sele de cultură ale 
tineretului 
constitui o 
interes, de 
pare din 
numitului 
blu ? In 
activității 
ce, însă, după cum 
se știe casele de 
cultură au. în fața 
tineretului, coneu- 
renți foarte seriosi: 
teatrul, : 
nea. radioul 
Ele
n-au ____
bine această __
curență si continua 
intr-o măsură să le 
copieze. Fără să 
Inventeze. însă, din 
senin altceva ele 
ar fi putut, prin 
funcționari califi- 
câți, să ofere ceea 
ce nici una dintre 
instituțiile numite 
nu poate oferi de
cît în foarte mică 
măsură : interes
mult mai larg și 
spațiu mult mai 
generos formelor 
muzicale, de exem
plu. practicate de 
un mare număr de 
tineri oriunde nu
mai la casa de cul
turi nu. sau prea 
puțin și nesemnifi
cativ (eu anumite 
excepții). Biosrafia 
unora dintre foarte 
numeroasele gru
puri muzicale pare 
să fie extrem de 
elocventă ilustrînd 
adesea captivant 
avatarurile unor 
pasiuni care, oricit 
am îimbi. merg 
pînă la un real 
snirit de sacrificiu. 
N-am dat decît un 
exemplu. Există 
multe pasiuni și 
înclinații artistic- 
necunoscute sau 
cind sint cunoscute 
lăsate pe seama al
tora. A eui ? Case
le de cultură ale 
tineretului nu pot 
rănaÎBe «trăine de 
nimic din ceea ce 
caracterizează gus
turile si înclinații
le artistic* ale ti
nerilor. tn locul 
sau alături de for
mele ..de-a gata", 
împrumutate even
tual din practica 
altor instituții, ele 
trebuie să introdu
că fondul propriu. \

forme oferite 
gata, în cel 

bun „caz simi- 
unora dintre 

utilizate 
instituții, 
scopuri, 

îndatoriri.

de 
cu 
cu

poate 
zonă do 
preocu- 

partea 
Ansam- 
privinta 
artisti-

televiziu- 
etc 

au văzut și 
văzut prea 

con-
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(XI)

Partida cu Anglia — 
o doză de oxigen!

Basel. 12 octombrie 1968. Sint prezent în tribunei* stadionului 
Saint Jacob și urmăresc cu atenție viitorii noștri parteneri din 
grupă : Elveția — Grecia. Joc viu, ofensiv, energic. Elvețienii 
sint foarte mobili, au îndemînare, viteză și fantezie. Se joacă 
c )mbinativ folosindu-se întreg terenul... încep să mă conving 
t*.t mai intens câ grecii nu mai sint cei de odinioară despre 
care „Rudi“ Wetzer ne povestea cum le-a umplut sacul cu opt 
goluri dintre care cinci au fost opera lui. Elenii s-au meta
morfozat total... Vom avea de furcă și cu unii și cu alții, sînt 
ferm convins..

...Discutăm la București toate problemele împreună cu Eme- 
rich Vogi și Ion Șiclovan, ca să stabilim tactica cea mai po
trivii pentru confruntarea cu elvețienii...

Vogi mă chestionează :
—. Crezi c-o să spargem ..lacătul elvețian" ?
— Depinde dacă găsim „cheia potrivită ! Ne trebuie o -zvîr- 

lugă câre să se strecoare printre „grenadierii“ helveți...,.

— Florea Dumitrache ?
— Exact A prins o formă foarte bună și cred c-a uitat și de

butul nefericit cu olandezii—
București, noiembrie 1968... Ne așteaptă o confruntare grea 

cu englezii — campionii lumii. Trăim cu toții un moment emo
ționant. care ne face să palpităm. Peste cîteva zile trebuie să 
înfruntăm la București puternica echipă a Angliei, campioana 
mondială. Cu englezii naționala noastră n-a mai dat ochii de 
29 de ani și ac um este firesc să așteptam cu oarecare teamă a- 
ceasta confruntare, mai ales eă n-a trecut nici o săptămînă de 
la eșecul de le Lisabona ..

Lotul nostru s-a subțiat și el considerabil. Indisponibilitățile 
se ivesc în lanț, una după alta. Dumitru Nicolae are întinde
re de ligamente. Boc. la fel. e in gips. Apelăm la Pojoni, în 
ultimă instanță, dar se accidentează și el. Deci centrul apără
rii este la ora aceasta un imens semn de întrebare. Duoă eta
pa de duminică, apelez la Martinovici, Năsturescu și Nunweil- 
ler VI. astfel că lotul convocat la Centrul 23 August cuprinde 
acum pe : Gornea, Datcu — Sătmăreanu, Barbu, Mocanu, De- 
leanu. Dinu. Ghergheli. Petescu, Dobrin, Plrcălab. Dumitrache, 
Grozea. Dembrcvschi, Lucescu. Oblemenco. Țarălungă și. bi
neînțeles. ultimii trei convocați în ultimul moment. După trei 
zile, renunț ia Grozea. Țarălungă și Oblemenco, care vor în
tări lotul de tineret Mă hotărăsc să-l cuplez pe Dinu cu Bar
bu. în mijlocul apărării și cred că n-am ales o soluție rea, cel 
puțin pentru moment... Mă îngrijorează. în schimb, tot mai 
mult forma slabă a lui PIrcilab. De asemenea. Datcu traver
sează o perioadă foarte critică. Voi începe meciul cu Gornea. 
asta e sigur. Seara, mergem să vedem filmul ..Hombre". In 
drum spre centrul de antrenament, cineva observă :

— Priviți, se lasă ceața... Se cunoaște că vin englezii la Bucu
rești. , x

...Un avion „Caravelle Steiermark" a adus caravana engleză, 
la orele 20,15 pe aeroportul Băneasa. A venit foarte multă lume 
să-i vadă mai de aproape de Banks. Wright, Newlon. Labone, 
Bobby Moore. Newton, Mc. Nabb. Mullerv. Bobby Charlton, 
Ball, Hurst, Hunt, Peters... Alf Ramsey este asaltat de repor
teri. Bobby Charlton și Bobby Moore, de asemenea, se dove
desc foarte solicitați. Emerich Vogi și Virgil Economu, vechi 
cunoștințe ale fotbalului englez, trăiesc cu deosebită emoție a- 
ceastâ revedere, după atltția zeci de ani... Englezii par foarte 
simpatici, zîmbesc tuturor si dau dovadă de o suprinzătoare vo
lubilitate. Odată cu ei a venit și John Bull, mascota echipei, 
maestrul de ceremonii al tradiționalei galerii engleze care și-a 
anunțat sosirea mîine...

5 noiembrie 1968... Mîine jucăm cu englezii pe ..23 August ... 
Acum, stăm cu toți băieții în tribunele stadionului, contempllnd 
antrenamentul „insularilor'*... Sint prezenți, alături de mine, 
Gornea, Sătmăreanu, Barbu, Dinu, Dan Coe. Mocanu. Gnergheli, 
Petescu. Pîrcălah, Martinovici Domide. Dembrovschi. Dumi
trache si Lucescu. Băieții caută s»-și identifice adversarii de 
mțjn? | iată-1 pe Bobby Charlton, acela-i .,pletosul"... — „A- 
cela-i Hunt... acela-i Bobby. Moore — „Portarul Banks..." — 
„Uite-1 pe Ball... Omul tău..."______________________________

Englezii, extrem de disciplinați, iși văd de lucru... Fiecare 
știe ce treaba are de îndeplinit, iar antrenorul secund nu face 
deci: să-i coordoneze.. Gornea. emoționat, iși frămintă mll- 
nile de pe acum, alarmat de tăria șuturilor. Mocanu si Dinu 
par optimiști:

— Or fi ei campioni mondiali, dar nici noi n-o să ne lăsăm. 
Mal aies după Portugalia avem o poliță restantă...

Impasibilul Alf Ramsey veghează de pe tușă fără să schițeze 
nici un gest. El se mulțumește doar să studieze, să-și creeze 
o imagine de ansamblu.

...Acum englezii au Încins o „miuță" si dezlănțuie o gălăgie 
grozavă, amuzindu-ne și pe noi cu chiotele lor. Mă apropii de 
Alf Ramsey. îl salut și-mi răspunde onctuos :

— Ne-am mai intilnit de două ori pînă acum în diferite Îm
prejurări. II intreb dacă este mulțumit de starea terenului și 
el îmi răspunde sec :

— All right în regulă.
Discutăm apoi despre jocul nostru și Alf Ramsey iși expri

mă speranța că se va desfășura In cel mal perfect spirit de 
„fair play". îi promit acest lucru, adăugind că noi ne simțim 
onorați sâ fim partenerii campionilor mondiali. Apoi îi plasez 
Întrebarea :

— N*e mai dați vreo șansă In „preliminariile grupei" ?
Răspunsul lui Ramsey este net, categoric i
— După 0—3 la Lisabona, nu mai aveți nici o șansă ! Y am 

sorry... (Același lucru Alf Ramsey avea să-1 repete la fel de 
convins și după acel i 1—1 de pe Wembley, la banchetul dat 
după sftrșitul jocului...). Discuția noastră este conturbată de un. 
grup masiv de gazetari cere identifictndu-1 pe celebrul antre
nor se precipită spre noi. Dar Alf Ramsey stopează elanul „in
vadatorilor" cu un singur gest :

— Nu am nimic de declarat. Tot ce am de spus va ti spus 
la conferința de presă, după terminarea partidei...

lată-ne, după joc... Rezultat final : 0—0. în sfîrșit, acum res
pirăm mai ușurați. Ne-am reciștigat iarăși simpatia publicului. 
Am jucat de la egal la egal cu campionii lumii. Băieții nu s-au 
mai sinchisit de „firma" jucătorilor britanici, de acest „team" ca
pabil să atingă uneori perfecțiunea. Ne-am scuturat de orice 
complexe, asalttnd pur și simplu poarta lui Banks, iar insulari! 
riu s-au sfiit să se apere In r.ouă șl zece oameni, uneori, cre- 
!nd o învălmășeală halucinantă In careul lor... Și totuși cu cită 
ușurință se repliau in atac după ce se potolea furtuna noas- 
tră...

Citim frînturi din cronicile ziariștilor englezi și satisfacția 
sporește.

DAILY MAIL scrie i „Tabela de marcaj ar trebui citită ast
fel : România — 0. Anglia — ceva mai puțin.

DAILY EXPRESS : „La București nu ne-a mers jocul dato
rită adversarului superior..."

REUTER : „Echipa română condusă de dinami
cul Ghergheli a pus stăpînire pe centru] terenului".

DAILY MIRROR ..Pericolul cel mare a fost Dumitrache, deo
sebit de abil la execuțiile loviturilor de cap".

*

TIMES : „Au existat în acest joc trei oameni remarcabili ; 
Pîrcâlab, Ghergheli și Petescu".

B.B.C. : ..Bobby Charlton n-a reușit să-și impună autoritatea 
la mijlocul terenului, și România a inițiat atac după atae. Doar 
siaba finalizare nu a permis echipei gazdă să înscrie în pal
mares o neașteptată victorie... Sîntem curioși să-i vedem pe 
români pe Wembley la al doilea joc".

20 noiembrie 1968... Au mai rămas de rupt trei file din ca
lendar pînă la jocul cu elvețienii la București. Ținînd seama 
de „testul Anglia", stabilim împreună cu Vogi și Șiclovan să 
păstrăm. în linii mari, același nucleu de echipă : Gornea — 
Sătmăreanu, Boc. Dinu. Mocanu — Ghergheli, Nunweiller VI — 
Pîrcălab, Domide. Dumitrache, Lucescu. încep «4 investesc tot 
mai mari speranțe în cuplul Domide — Dumitrache.

Discutăm cu băieții din nou despre această oartidă și ajun
gem în cele din urmă la concluzia să ștergem din amintire acel 
dezastruos 1—7 de la Ziirich. El trebuie, acum, sâ constituie 
pentru noi nu o obsesie, ci un imbold.

Dumitrache pare extrem de optimist : „Am trecut eu de 
Bobby Moore, n-o să trec de Michaud ? Mai bine mi-arunc ghe
tele la gunoi". Domide îi ține hangul : — „De doi ani mă gin- 
desc la această revanșă !“ Radu Nunweiller : — „Nu pot uita 
că fratele meu Nelu a făcut parte din echipa acelui umilitor 
1—7 de la Zurich. Acum îmi revine sarcina, sâ lupt din răspu
teri ca sâ spăl... rușinea familiei Lucescu : — „Dar ce crez: 
că eu voi sta cu mîinile-n sîn ? Eu n-am fost... Stan Pățitul ? 
Trebuie să ne luăm revanșa Dacă nu cu 7—1 cel puțin cu 2—0 
și tot voi fi mulțumit..."

...Elvețienii au sosit In Capitală instalindu-se la „Lido“. Balla- 
bio l-a recuperat pe Michaud, dar regretă lipsa lui Odermatt. 
Declară că mai are probleme cu Prosperi. Stierli și Kunzli, dar 
sint convins că asta e o șiretenie a lui mai veche. Sîmbâtă mă 
voi trezi cu ei pe teren, mai mult ca sigur...

Dialog cu... mine însu-mi... De fapt — pentru mine, partida 
Începe cu mult înainte de fluierul arbitrului și nu du
rează 90 de minute, ci 24 de ore... încă din ajunul jocului de
vin mai agitat — deși nu arăt — pofta de mlncare scade și în
cetul cu încetul nu-mi mai gâsesc locul. Morfeu se îndepărtează 
da mine și mă lasă pradă gindurilor. Am făcut bine că... ? Dar 
cu... ? Oare el va reuși... ? ...Ca să mă smulg din hățișul în
trebărilor chinuitoare iau o carte de pe noptieră, mă strădu
iesc să citesc, dar rîndurile încep să danseze și în fila cărții lui 
Dickens apare echipa mea în atac, ratînd o mare ocazie... Sting 
veioza și forțez somnul... Dar sus pe tavan văd. acum, por
tarul meu dueîndu-se In fundul plasei ca să culeagă ciuperci și 
să scoată mingea care l-a învins... Schimb poziția, mă-n‘orc, 
mă răsucesc, dar tot n-o găsesc pe cea menită să-mi d-a mărar 
o oră de somn. Dar deodată aud în tăcerea adîneă freqmă'ul 
tribunelor, vuietul acela care te prăbușește In prârastie sau 
te-nalță in al nouălea cer. Tau din nou cartea lui Dickens. Dar 
dintr-o ilustrație veche, poznașul Samuel Pickwick, cu un zîm- 
bet bonom, parcă mă-ntreba „Ce faci ? Mîine bați, sau nu
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NOI FAPTE IN CRONICA PENTRU
TIMPUL

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Ion Pă- 
țan, a primit, luni la amiază, 
pe dr. Abdul Fathah Zalt, di
rectorul Biroului Juridic al 
Consiliului Comandamentului 
Revoluției din Irak, care se 
află intr-o vizită în țâra noas
tră.

Tovarășul Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exte
rior, a primit, luni după-amia- 
ză, delegația economică din 
Malayezia, eondusă de Datuk 
Tâib bin Mahmud, ministrul 
resurselor naturale, care se 
află intr-o vizită în țara 
noastră.

Delegația de specialiști irani
eni condusă de Kurosh Amuze- 
gar, ministrul dezvoltării și lo
cuințelor, a avut luni dimineața 
o întrevedere cu Vasile Patili- 
neț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de con
strucții, șl cu alte cadre de con
ducere ale ministerului.

în cadrul relațiilor dintre A- 
sociația cineaștilor din Româ
nia — A.C.I.N. — și Uniunea 
cineaștilor din U.R.S.S.. ne vi
zitează țara o delegație condu
să de artistul poporului al 
U.R.S.S., Vsevolod Sanaev.

• Luni dimineața, a sosit la 
București Ntawiha Thomas, am
basadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Ruanda 
în Republica Socialist* Româ
nia.

A apărut îndrumătorul 
pentru admiterea în școlile 
profesionale și de ucenicie 
la locul de muncă, pentru 
anul școlar 1973—1974 elabo
rat de Ministerul Educației 
și Invățămîntului pentru ah- 
soivențij care vor să devi.'a 
muncitori calificați, precum 
?i pentru muncitorii din pro
ducție care doresc să-și ri
dice calificarea urmind 
cursurile serale ale școlilor 
profesionale.

Lucrarea, editată de revista 
„îndrumătorul profesional 
și tehnic", cuprinde rețeaua 
unităților din învățămintu) 
profesional, condițiile de ad
mitere in școlile de profil și 
ucenicie Ja locul de muncă. 
Se precizează că admiterea 
va avea loc în perioadele 
2—14 iulie și 1—10 septembrie 
■— pe meserii sau grupe de 
meserii, separat pentru ab
solvenții școlii generale de 
10 ani și separat pentru pro. 
movații clasei a VIII-a ai 
școlii generale.

„DINAMOVIADA" 
DE BOX

Astăzi la Usti nad Laben, un 
orășel cochet aj Cehoslovaciei 
debutează dinamoviada de box. 
Reunind echipe de club din 
R. D. Germană. R. P. Polonă. 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. P. 
Bulgaria, R. S. România. R. P. 
Mongolia, R.D.P. Coreeană și 
R. Cehoslovacia comoetiția se 
va desfășura la toate categorii
le timp de aproape o sâptămî- 
nă eu o pauză înaintea întllni- 
rilor finale.

Boxul românesc va fi prezen
tat la actuala ediție d~ o for
mație comoletă a clubului ..Di
namo1'. Din lotul pregătit d- 
antrenorii .V. Mariuțan și I. 
Dumitru amintim pe Calistrai 
Cuțov, Remus Cosma. Vasile 
Antonio și Sandu Mihalcea. La 
Cantonamentul echipei antreno
rul Ion Dumitru ne spune : ..A- 
vem aici, la Usti nad Laben. o 
Sarcină dificilă. Trebuie să con
firmăm valoarea și prestigiul de 
care se- bucură boxul din țari 
noastră. Europenele au fost un 
exemnlu. Sperăm să-1 urmăm*4.

Astăzi vor urca treptele ringu
lui primii boxeri români. Le 
urăm succes.

DANC.IU GABRIEL

• Campionatele europene de 
haltere de la Madrid au pro- 
grâmat în penultima zi întrece
rile din cadrul categoriei grem 
Pe nrimul Joc s-a clasat spor 
tivul sovietic Pavel Pervușin. 
c?re a stabilit, totodată, si trei 
noi racorduri mondiale — 177,500 
kg. la stilul smuls. 222.500 kg. 
(în afară Cte concurs), la stilul 
aruncat «i 400 kg. la totalul ce
lor două stiluri.

© Tntîlnirea amicală de gim
nastică dintre selecționatele 
masculine ale României și Un
gariei s-a încheiat cu întrece
rile speciale pe aparate. Gim
nastul român Dan Grecu, în
vingător la individual compus, 
s-a remarcat din nou, clasîn- 
du-se pe primul loc la inele — 
19,15 puncte, sărituri 18,37 punc
te. și pe locul doi la sol — 
18,25 puncte, bară fixă — 18.25 
puncte, cal cu minere — 18.65 
puncte și paralele — 18,65
puncte.

încheierea 
seminarului 

bilateral 
U.T.C. - UT CL

Ieri au luat sfîrsit lucrările 
seminarului bilateral organizat 
de Uniunea Tineretului Comu
nist din România și Uniunea 
Tineretului Comunist Leninist 
din U.R.S.S, consacrat activității 
în rindui tineretului muncito
resc.

Pe lingă dezbaterile propriu- 
zise, seminarul a prilejuit dele
gației sovietice vizite și intfl- 
r.iri cu tineri de la Uzinele ..23 
August" București, Combinatul 
Petrochimic Brazi. Fabrica ,.Ar- 
geșeana" Pitești. Șantierul na
tional al tineretului de pe Lo
tru, Uzina de autocamioane 
Brașov și Grupul școlar al aces
teia. Au fost vizitate, de ase
menea, obiective cultural-artis- 
tire si turistice.

Desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, seminarul 
bilateral a relevat preocuparea 
c?lor două organizații pentru 
mobilizarea tineretului la acti
vitatea productivă, contribuții 
tineretului din cele două țări la 
viața economică, socială, politi
că. dorința Uniunii Tineretului 
Comunist si Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist de a contri
bui la dezvoltarea |i adincirea. 
în continuare, a relațiilor de 
prietenie și colaborare statorni
cite între tineretul și popoarele 
țărilor noastre.

Ieri, la prinz, delegația sovie
tică a fost primită la C.C. al 
U.T.C. de tovarășul Ion Traian 
Stefânescu, prim secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului.

Seara, delegația U T.C.L, 
condusă ' de Pavel Ignatolia. 
prim secretar al Comitetului 
Organizației Carpatice a U.T.C.L. 
din R.S.S. Ucrainiană. a părâ- 
lit Capitala, îndreptindu-se spre 
patrie-

CRONICA U.T.C.
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală, venind de la Copenhaga, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist, alcătuită din to
varășii Nicolae Petroviei, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C. și Gheorghe Moră- 
rașu, prim secretar al Co
mitetului județean lași al 
U.T.C., c,nre, la invitația Con
siliului Danez al Tineretului, 
a efectuat o vizită in Dane
marca.

La întoarcere, pe aeropor
tul internațional Otopeni. de
legația a fost salutată de to
varășul G'gi Trif, adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
de alți activiști ai C.C. al 
U.T.C.

FOTBAL ETAPA DUPĂ 24 ORE

TINERII SATULUI
A fost o etapă foarte încinsă, 

cum, de altfel, a fost întreg 
acest final de campionat, chit 
că jucătorii au susținut partide 
într-o autentică cursă maraton: 
duminică, miercuri, duminică... 
O etapă agitată cu meciuri și 
surprize spectaculoase. Multora 
li se pare draw-ul reușit de 
băcăuani, pe stadionul din Ște
fan cel Mare, o surpriză de pro
porții. Și este, dacă ne gîndim 
bine la datele problemei. Dt- 
namo se lansase într-o irezisti
bilă cursă spre titlu. Evident, 
în calcul intrau două puncte 
în partida cu S.C. Bacău. Dar 
socoteala dinainte nu s-a po
trivit cu ce a fost pe urmă. Pre
meditat sau nu, colegii lui Dem- 
brovschi și Ghiță au încurcat 
serios socotelile dinamoviștilor. 
Ei și-au jucat cartea deschis, 
au arătat o mare ambiție și 
poftă de joc, o mișcare dezin
voltă, rapidă și derutantă pe 
teren, multă precizie, atribute 
ilustrate de o apreciabili clasă 
tehnică și tactică. Cu acest re
zultat băcăuanii au semnat o 
serioasă opțiune pentru parti
ciparea la „Cupa U.E.F.A.*4. Dar 
DînamO........ Dinamo, a ratat,
cum se știe, enorm, a pierdut 
un punct și, cu aceasta, dacă 
lucrurile decurg normal, logic, 
a pierdut și orice șansă la titlu. 
Surprize de această natură 
se întimplâ, cum se vede des, 
în fotbal ; ciudat ni se pare, 
însă, altceva, și anume că 
eșecurile unor echipe, determi
nate de ceva, nu se constituie 
în învățăminte pentru altele. Ce 
vrem, de fapt, să spunem? Com
partimentul apărării echipei di- 
namoviste a fost cel mai slab, 
Constantineseu a și fost schim
bat, iar Dinu, nici mai mult 
nici mai puțin în loc să dega
jeze, îi dă o pasă, la picior, lui 
Băluță, care nu se sfiește și 
înscrie, aducînd egalarea la 
1—1. Dar și înaintarea a avut 
o zi foarte slabă. E drept că 
am înregistrat, mai ales in fi
nalul meciului, un adevărat a- 
sediu la poarta lui Ghiță, dar 
tirul, complet dereglat, nu și-a 
atins ținta. Nu știu de ce, dir 
ca și în istoria meciului pierdut 
de Universitatea Craiova, pe 
teren propriu. în fața brașove
nilor (am scris, la timpul po
trivit, că oltenii începuseră pre
matur să serbeze și să ude ti
tlul) și acum, înclin să cred 
că cinstirea victoriei la scor de 
la Cluj a fost cea care a con
tat serios într-o evoluție mai 
slabă a dinamoviștilor. punc
tată de slăbiciuni și greșeli. Aflu 
cu stupefacție că, întorși de la 
Cluj, cu avionul, unii dintre 
jucătorii dinamoviști au găsit 
de cuviință să facă recuperarea

(Urmare din pag. I) 
mocentrată; există la Tîrgo- 
viște, unde alături de forța 
cetate de scaun se înalță o 
cetate a oțelului; există pe 
șantierele de la Brăila. Lo
tru, Sebeș. Cel mai tî- 
năr șantier național al tine
retului este cel înființat acum 
cîteva săptămini la Valea 
Most ist ei unde cei 1 250 de 
brigadieri au ca obiectiv iri
garea unei suprafețe de 
200 000 de hectare. Și sînt 
încă trei asemenea șantiere 
de irigații unde muncesc bri
gadieri. Firește, nu trebuie 
uitate șantierele cu caracter 
local, cele pentru amenajarea 
și dezvoltarea bazelor sporti
ve, înfrumusețarea orașelor, 
împăduriri etc.

In 1948 șantierele erau des
tinate nevoilor urgente ale 
reconstrucției. Astăzi sensul 
participării tinerilor pe marile 
șantiere naționale sau cele lo
cale păstrează aceeași semni
ficație privind folosul și desti
nul muncii, ridicată însă la 
cota înfăptuirii comandamen
telor actuale ale economiei 
țării. Flăcăi si fete în uni
forme albastre de brigadier 
contribuie și pe această cale 
la înfăptuirea unuia dintre 
obiectivele majore ale întregu
lui popor — îndeplinirea pio
nului cincinal înainte de ter
men, cale sigură pentru în
florirea patriei noastre socia
liste.

Acest sens major dat astăzi 
muncii brigadierești integrată 
organic în întrecerea lansată 
de Biroul C.C. al U.T.C., 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen* întovără
șește înseși preocupările or
ganizației U.T.C. Sărbătorirea 
celor 25 de ani de la primele 
șantiere naționale ale tinere
tului este un prilej generos 
pentru ca organizația U.T.C. 
să-și sporească aportul în mo
bilizarea tinerilor pe șantiere, 
pentru sporirea eficienței par
ticipării lor, a angajării cu 
toate forțele și întreaga răs
pundere pentru îndeplinirea 
obiectivelor economice ale a~ 
cestui an, hotărîtor in edifi
carea cu succes a cincinalului 
înainte de termen.

în compania lui Bachus pe te
rasa de îa Lido. Nu este prima 
oară cind jucători de la echi
pele bucureștene au fost vă- 
zuți imediat după meciuri in 
restaurante. Cunosc o echipă, 
cu jucători foarte tineri și foar
te talentați, care în acest retur 
de campionat a obținut rezulta
te foarte slabe, tocmai pentru 
că tratează problerfia vieții spor
tive la modul cel mai iacii, nu 
pun preț pe somn, nu realizea
ză consecințele escapadelor noc
turne în localuri, a petrecerii 
unui lung șir de ore în tovără
șia alcoolului, dușmanul cel 
mai periculos și dăunător pentru 
performanța sportivă. Ne oprim 
asupra acestui aspect și pentru 
că am aflat că miercuri, după 
victoria care a venit atlt de 
greu în fața reșițenilor, la Cra
iova s-a lăsat iar cu serbări și 
festivități de un anume gen. 
Fiindcă a venit vorba de fot
baliștii din Bănie, ne exprimăm 
și noi opinia că Federația a 
făcut un act de dreptate lăsîn- 
du-i să joace meciul-cheie. cu 
U.T.A. la orele la care Dinamo 
susține, pe teren propriu, res
tanța cu C.F.R. Cluj. Este echi
tabil și sportiv să acorzi șanse 
și să asiguri criterii egale pen
tru două echipe cuprinse de fe
bra titlului. Xe pare rău să 
anunțăm vestea că unul din 
cei mai merituoși fotbaliști ai 
Băniei, acum, în acest moment 
de bilanț, de împlinire și satis
facție. nu se poate bucura de
plin, de victoria finală. Oble- 
menco, golgeterul campionatu-

Atac „fierbinte* la poarta băcăuanilor. Fază din meciul Dinamo—S.C. Bacău.
Foto: EM. TANJALĂ

MUNCII PATRIOTICE
Tinerii din Capitală își vor 

îndeplini angajamentul anual 
pînă la 23 August

Duminică dimineață pe șan
tierul bazei sportive și de agre
ment Pantelimon II a sosit un 
oaspete — în mijlocul tinerilor, 
un fost brigadier de la Bum- 
bești-Livezeni. O intîlnire e- 
moționantă intre două genera
ții. prilej de generoase medita
ții. de punere față în față a 
idealurilor care au însuflețit și 
însuflețesc munca tinerilor în 
uniforme albastre. Tradiția năs
cută acum 25 de ani este con
tinuată astăzi si îmbogățită pe 
un plan superior.

Aici în Capifală. în Panteli
mon. unde a avut loc lntîlnirea, 
tinerii lucrează la construirea ți 
amenajarea unor terenuri spor
tive, bazine de înot, camping 
precum și un grup de deservi
re. O Înzestrare asemănătoare 
va avea și baza sportivă a tine
retului de la Străulesti. Tot a- 
semănătoare este și baza spor
tivă aflată deja in stadiul de 
finisare la Fundeni. La toate 
trei valoarea muncii tinerilor în
sumează mai multe milioane și 
depășește valoarea investițiilor 
făcute pentru construcțiile res
pective.

Frumoasa noastră Capitală 
este, în această lună, plină de 
verdeață — parcurile au o ve
getație bogată, arterele princi
pale sînt străjuite de flori și 
peluze eu iarbă. Peste tot au 
lucrat șl lucrează tinerii : par
cul Tineretului, parcul din Dru
mul Taberii, parcul Pionierilor, 
b-dul Ion Sulea. $i enumerarea 
poate continua. Au fost plantați 
In acest an pînă în momentul 
de fată circa 200 000 de arbori 
și arbust!.

A început vacanța elevilor: 
pentru perioada de vară ei vor 
participa la acțiuni patriotice 
în șantiere cu eficiență econo
mică. Au înceout să lucreze de 
ieri : in prima serie vor fi nes- 
te 5 000. Cîteva obiective : un 
spital, șantierul Teatrului Na
tional. 46 de blocuri etc 1 20« 
de elevi de la Liceul nr. 16 vor 
lucra la construcția noului lo- 
local. Cei de la Școala generală 
nr. 31 vor lucra la construirea 
unei grădinițe de copii, iar ti
nerii de la Liceul „I. L. Cara- 
giale" vor confecționa în ate
lierele proprii mobilă nentru 
clubul elevilor. Vorbind desor*» 
cei care-și construiesc propriul 
club sau propria școală nu pu 
tem să-1 uităm pe tinerii car^ 
au lucrat sau lucrează la pro
priile cămine de locuit. La în
treprinderea de mecanică fină, 
la F.M.U.A.B . la „23 Augu«t‘‘ 
și In alte cîteva locuri aceste 

lui — a marcat 19 goluri deși 
a lipsit 7 etape ? ! — este, din 
nou, suferind. Operația la sto
mac s-a arătat potrivnică efor
tului prea mare. E bine. însă, 
că vine vacanța...

Trecînd pe celelalte meridia
ne ale etapei, consemnăm fini
șul irezistibil al echipei din 
Constanța, care se află la a 
doua victorie în deplasare 
se vede, cit de cblo mina expe
rimentată a lui Foti D. Foii, 
care a revenit și conduce des
tinele secției de fotbal a clubu
lui constănțean —, apoi succesul 
echipei F.C. Argeș pe stadionul 
din Ciulești, punctul greu, pre
țios cucerit de mureșeni Ia Re
șița. in încercarea lor disperată 
de a se distanța de zona fier
binte și de a arăta, prin asta, 
că rămîn în divizia A fără să 
fie beneficiarii măsurii Federa
ției de a spori numărul echipelor 
la 18. Ceea ce nu pot să spună 
„U“ Cluj ți Sportul studențesc 
— chit că ultima, printr-un nou 
punct luat în deplasare, nu se 
dezminte, în a oferi mereu noi 
argumente că este o echipă în 
plin progres valoric, și că me
rită să figureze în viitor în 
prima divizie a țării.

Așadar, penultima etapă, una 
din cele mai furtunoase rămîne 
în memoria cronicarului prin 
cîteva caracteristici : a adus încă 
un fapt inedit, acela al unei 
singure echipe victorioase pe 
teren propriu (Steagul roșu — 
„U“ Cluj 2—1) ; controlarea par
tidelor și rămînerea la cîrma 

cămine au fost deja realizat? 
în prezent sînt deschise șantie 
re ale muncii patriotice pentru 
un număr de încă 6 întreprin
deri. Energia tinerească arît d? 
generoasă este călăuzită In ac 
tivități cu compartimente mul
tiple. De la cele enumerate aici, 
la participarea în șantierele d? 
extindere a unor întreprinderi, 
la eolpetarpa metalelor vechi, a 
plantelor medicinale, a hîrtiei, 
Patru milioane lei s-au centra
lizat la organizația U.T.C. mu
nicipală ca rezultat al eforturi
lor tinerilor în acțiunile finan
țate pe primele cinci luni. Va
loarea lucrărilor nefinanțate se 
ridică pentru aceeași perioadă 
la suma de 118 milioane. Tre
buie menționată acțiunea de co
lectare a fierului vechi, foarte 
eficientă din punct de vedere 
economic. Pînă la începutul a- 
cestei luni a fost predată pen
tru a fi retopită în cuptoare
le industriale cantitatea de 
61 9P0 tone fier vechi.

Din succinta trecere în revis
tă rezultă ur efort deosebit, o 
angajare însuflețită. Analizînd 
munca de pînă acum pe șantie 
rele muncii patriotice, organiza
ția municipală și-a propus înde
plinirea angajamentului anual 
pînă la 23 August.
VICTOR CONSTANTINESCU

• Brigada de elevi — purtînd 
numărul 4 — mal exact de ele
ve. căci ele formează majorita
tea, a primit, intr-un cadru fes
tiv Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. și fanionul de brigadă 
fruntașă. înmînate de tovarășa 
Silvia Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C. Meritele brigăzii datează 
de anul trecut, din vacanța 
mare și toamna trecută cînd, cu 
întregul său efectiv, a lucrat la 
fabrica de conserve. Evenimen
tul a fost sărbătorit d? întreg 
liceul și a fost considerat de c- 
levi preambul stimulator la zi
lei® de vacanță pe care le vor 
petrece și în această vară în 
brigăzi de muncă patriot’că. Evi
dent dorința lor este Să reedi
tez? succesul brigăzii numărul
4. S”nces. căci în rurînd elevii 
din T mișcara vor schimba uni
forma cu ținută de brigadieri.

• în Argeș au fost stabilite 
obiectivele principale la ra^e 

disputelor a oaspeților, de
monstrând, dacă mai era nev - 
ie, cl terenul propriu nu mai 
constituie, neapărat, un avantaj ; 
etapa a decis, se pare, irevoca
bil, ocupantele ultimelor locuri 
și a simplificat, aproape total, 
problema campioanei.

V. CABULEA
P.S. Astăzi, a plecat la Sko

plje, (Iugoslavia) echipa de ti
neret care participă la „Cupa 
balcanică" (19—26 iunie). Sur
prinzător, printre numele oom- 
ponenților nu mai întîlnim a- 
proape nici unul din titularii 
echipei care cu trei săptămini 
în urmă a fost învinsă cu 2—1 
de selecționata similară a R.D. 
Germane, la Pitești. Ciudată 
metamorfoză, dar și mai ciudată 
optica și răspunderea tehnicie
nilor Federației pentru repre
zentarea fotbalului românesc, 
la nivelul tineretului, într-o 
competiție de anvergură și pres
tigiu. Antrenorul echipei. Cor
nel Drăgușin, ni se plîngea, zi
lele trecute, că nu poate în
cropi o echipă cîtuși de puțin 
redutabilă pentru că nici un 
club nu e de acord să renunțe, 
în această perioadă, la jucăto
rii titulari ai echipei de tineret. 
Dar nu avem oare și o Fede
rație ?

ELEVI DIN TREI JUDEȚE 
PE ACELAȘI ȘANTIER

în careu. 14 brigăzi de muncă 
voluntar-patriotică, cuprinzind 
450 de elevi din județele Galați, 
Tulcea și Buzău. La înălțarea 
drapelului inimile lor tinere au 
tresărit deoarece din acel mo
ment erau primiți în marele de
tașament al brigadierilor care 
de-a lungul a 25 de ani au în
scris fapte mărețe în noua isto
rie a patriei, in cartea de aur a 
construcției socialiste.

Inaugurarea taberei inter- 
județene de muncă voluntar-pa
triotică a elevilor aici, la Com
binatul siderurgic din Galați, în 
dimineața zilei de ieri, in pre
zența tovarășilor Ion Axente, 
secretar al comitetului județean 
de partid. Vlad Galin, adjunct 
de șef de secție la C.C. al U.T.C. 
și Marin Stoian. prim secretar 
al Comitetului județean Galati 
al U.T.C.. constituie, fără îndo
ială. prologul unei entuziaste 
afirmări a sute și sute de elevi, 
a numeroase fapte de muncă 
demne de consemnat. Cei 450 și 
ceilalți care vor veni aici în se
riile următoare, vor munci ală
turi de constructorii marelui 
combinat siderurgic gălătean, 
vor lucra la înălțarea celui de al 

vor participa tinerii în vara a- 
cestui an. S-a acordat prioritate 
lucrărilor de investiții pe șan
tierele de interes national, lu
crărilor in agricultură și con
strucției unităților școlare. Au 
fost organizate formațiile lu
cru fiind constituite 136 brigăzi 
de muncă patriotieă. euprir.zînd 
peste 10000 de tineri care vor 
lucra la extinderea rafinăriei 
Pitești, la construirea Combina
tului pentru materiale de con
strucții Cimpulung. la Institutul 
de tehnologie nucleară Colibași, 
Fabrica d? porțelan. Piese ra
dio etc. Detașamente formate 
din elevi ai liceelor din orașele 
județului vor lucra în agricul
tură. Aceștia vor fi grupați în 
stațiunea experimentală Ștefă- 
nești. Bîlcești-Cîmpulung, în fa
bricile de conserve Topoloveni 
si Băiculești precum și in cen 
trele de legume și fructe. «000 
d? tineri din comunele județu
lui vor lucra în agricultura coo
peratistă și la construirea unor 
obiective social-culturale.

ION DUMITRU

(Uuiiiiir din i>ug 1}

U.T.C. din C.A.P., tinerii pe 
lingă lucrările ce le execută 
zilnic în cooperativa agricolă 
au mai întreținut 100 hec
tare pășune apoi au insilo- 
zat 20 tone furaje, au plan
tat 7 hectare cu pomi fruc
tiferi și multe alte acțiuni. Din
tre cei care s-au evidențiat în 
mod deosebit am reținut cîteva 
nume • Gheorghe Roșu, Gh. 
Chiriae, Gh. Pelița

Și cei 50 uteciști de la S.M.A. 
Adjud. care deservesc această 
cooperativă agricolă, au rezulta
te tot atît de bune. După cum 
ne spunea Vasile Scutaru, se
cretarul organizației U.T.C. din
S.M.A., pe lîngă lucrările de în
treținere a culturilor tinerii noș
tri au reușit să se apropie de 
«fîrsit și cu lucrările de repa
rații ia combine. Tineri ca Mir
cea Damian. Nicolae Onea, Ște
fan Pasăre, Ion Scutaru, Ghiță 
Roșu și alții s-au situat pe loc 
fruntaș în campania de repara
ție a combinelor și pieselor de 
balotat.

Acțiuni întreprinse de orga
nizațiile U.T.C. din unitățile a- 
gricole am mai întîlnit și la 
C A.P. Ciorăști unde pot fi în- 
tîlniți zilnic pe ogoarele coope
rativei agricole peste 250 ute- 
riștl. Din inițiativa organizației 
U.T.C. s-au constituit echipe de 
tineri ce vor lucra pe combine 
la recoltatul griului, iar alte e- 
chipr vor fi constituite pentru 
transoort. Din aceste echipe nu 
vor lipsi tinerii Dumitru Petri- 
că, Cătină Musat. Zahariă Vlad. 
Stan Prundiș și Niță Mirela care 
sînt fiuntașii cooperativei agri 
cole.

De fapt, tovarășul Ion Cotigă 
președintele U.J.C.A.P. ne-a a- 
rătat, printre altele. măsurile 
întreprinse pentru campania de 
recoltare a griului. La nivelul 
fiecărei cooperative agricole s-a 
stabilit, viteza zilnică de recol
tai?. necesarul de materiale, 
modul de aprovizionare, astfel 
ea în timpul campaniei «ă nu 
pierdem nici o oră hună de lu
cru. Apoi am stabilit o colabo
rare între cooperative în ce 
privește combinele de recoltat 
Cooperativa care termină recol
tatul păioaselor mai devreme va 
trimite combinele imediat unei 
alte unități cu o suprafață mai 
mare de recoltat. Noi, anul a- 
cesta am mai primit zece com
bine „Gloria" care ne vor aju
ta la grăbirea ritmului campa
niei de vară. între 20 și 30 iu
nie s-a stabi.’it să s« facă proba 

patrulea furnal, a uzinei cocso- 
chimice. a oțelăriei electrice, la 
alte obiective de interes major 
pentru economia noastră națio
nală. „Avem multe de construit 
aici, la Galați, ne spunea ing. 
Ștefan lUdvtn, director general 
al întreprinderii de construcții 
si montaje siderurgice, fost co
mandant al șantierului național 
al tineretului de la Centrala 
termo-electrică Hunedoara in 
anii 1950—1953. Vom mai cons
trui multe furnale, multe lami
noare, multe oțelării. Eforturile 
noastre se vor integra in acest 
efort general, vom continua tra
dițiile de muncă voluntar-pa
triotică fundamentate de genera
ția mea. a foștilor brigadieri".

Printre cei 450 de elevi repor
terul a recunoscut, pe mulți ti
neri intîlniți anul trecut și in 
primăvara acestui an pe diferite 
șantiere de muncă voluntar- 
patriotică din județul Galați, 
pentru împăduriri și desecări, 
pentru construirea unor obiec
tive social-culturale. Au deci 
o anume experiență, și-au do
vedit deja prin fapte dragostea 
față de muncă, spiritul de dă
ruire și de răspundere. „Sintem 
mîndri că vom lucra pe șantie
rele combinatului siderurgic, 
spunea Liviu Voicu, elev la 
Grupul școlar energetic din Ga
lați. Vom munci cu bucurie, ne 
vom strădui să fim la înălțimea 
încrederii acordate". Ei s-au an
gajat să execut? numai lucrări 
de bună calitate, să folosească 
din plin pe șantier cunoștințele 
acumulate în timpul anului șco
lar, la orele de practică produc
tivă. Aici vor avea posibilitatea 
aă-și formeze noi deprinderi, să 
aeumuleze noi eunoștințe. să 
participe totodată conform pro
gramului de tabără, la nume
roase acțiuni cultural-educative. 
Cei 450 de elevi din școli pro
fesionale și licee au hotărit ca 
la sfirșitul celor trei săptâmini 
de muncă să se înscrie cu rea
lizări de seamă, să imprime un 
ritm avîntat, ritm pe care seriile 
viitoare să-1 continue cu ace
lași entuziasm. Ei vor închina 
toate realizările lor. toate suc
cesele lor sărbătoririi a 25 de 
ani de la inaugurarea marilor 
șantiere ale tineretului de mun
că voluntar-patriotică și a zilei 
de 23 August, ziua eliberării 
patriei.

ION CH1R1C

practică la combinele C-l, C-3, 
iar acolo unde apar defecțiuni 
•*ă se înlăture imediat. La Cas* 
agronomului s-a desfășurat in
struirea laborânților și reeep- 
ționerilor de la I.V.C. precum și 
a delegaților C.A.P. S-a stabilit 
ca transportul cerealelor să s? 
fată pe drumurile cele mai 
scurte eliminind astfel pierderi
le de timp la transport. Anul a- 
cesta sperăm ca recoltarea pă
ioaselor să decurgă în condiții 
bune deoarece griul în lan este 
iipj.lt de buruieni. Duoă calcu
lele noastre cele 24 000 hectare, 
grî'i și secară se vor recolta în 
>2 zile. Vom strînge și întrea
ga cantitate de pleavă neces®. 
ră baîei furajere. Pentru sti
mularea creșterii animalelor de 
către membiii cooperatori le-am 
satisfăcut cererea de a însămîn- 
ța culturi duble pe suprafețele 
eliberate de cereale. Ei vor plă
ti doar muncile S.M.A,, iar re
volt* de furaje va aparține fie
cărui membru cooperator pen
tru întreținerea animalelor pro
ptii. Pentru fermele zootehnice 
din cooperativele agricole de 
producție s-au însilozat 4 865 tone 
lucernă rezultate din coasa in- 
tîia. Cele opt asociații de creș
terea animalelor și-au propus 
însămlnțarea a 15 000 hectare 
eu culturi duble. Aceasta va sa
tisface în întregime necesarul 
de furaje pentru animale pe pe
rioada de iarnă.

ANUNȚ
GRUPUL ȘCOLAR DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI. So,. 

Mlhai Bravii nr. 42». sertarul 4, orjaniieazi concurs dr ad
mitere pentru șroala profesională la centrele :
, (*4^ru,,ul Școlar de Construcții București, |O«. Mihai Bra-

• Școala generală nr. 7, str. Nucilor nr. 3» ara» Plelețti.
• întreprinderea de repărații Brăila — gas. Rm. Sărat nr. 

M). pentru meseriile :

• electrician in canstructil și instalații industriale ;
• electrician auta ;
• lăcătuș mecanic auto-moto ;
• mecanic utilaje de eanstrucții și terasamente ;
• sudar.
• strungar.

înscrierile se fac intre ÎS luni» — 1 iulie 1»7J. 
Se pat Înscrie absolvenți cu S și 1# clase.
EXAMENELE SE DAL ÎNTRE 3-1» IULIE IMS.
Informații suplimentare, la sediul Școlii din București, 

telefon nr. 21 76 39 ; Școala generală nr. 7 Ploiești și Intre- 
prinderea de Reparații Brăila — teleîon nr. 1 38 21.

DV. LIBER

LUMEA SE DISTREAZĂ : Capi
tol (orele 9; <1, 13; 15; 17; 19. 21), 
11,15; 13,30;- 16; 18,30; M.45).

SZMNALJE : Lumina (orele I; 
11.15: 13,30; 16; 11,30; 20,45).

MONTE CARLO : Patna (orele 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,45), Luceafă
rul (orele 8.30; 11; 13,30: 18; 18,30; 
21), Grădina Luceafărul (ora 20,15).

FLUTURII SÎNT LIBERI ; Sala 
Palatului (ora 30,15). Scala (orele 
9; 11,15: 13,45; 10,15: 11,45; 21,15), 
Festival (orele »; 11,30; 13,45; 18,15; 
18.45; 21,15). Modern (orele 3; 
11.15; 13.30: 18: 10,15; 30,30), Gră
dina Modern (ora 26.30). Grădina 
Select (ora 20,30.).

SIMON TEMPLAR INTERVINE; 
București (orele 9; 11.16: 13.38; 
18,1»; 10.45: M), Favorit (©reia 8; 
11,19. 13.45: 10,15; 10.46; >1), Sta
dionul Dinamo (ora 3B,3O>. Arene
le Romane (ora 26.15), Grădsna 
București (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ : Central 
(erele IM5; 11,30; 13,48; 18; 18,15;
2O,3»> Excelsior (or®i« 0; 11,15;
13.30; 16: 18.30: 11) Melodia torelo 
0: 11,15; 13,30; 18: 18,38: 28.45) G1O- 
ria (orele 9; 11,15; 13,38; 10; 18.1»; 
30 30).

ORGANIZAȚIA : Grădina Feato- 
val (ora 20,15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Rucegi (orele 15.30: 17,45: 2») Doi
na (orele 11.15; 13.15: 18,30: 18:
26.15) , Grădina Bucegi (ora 38.388.

SALBATICIA ALBA : Timpuri 
Noi (orele 5—18 in continuare). La 
ora 20.19 program de documenta
re în premieră.

VERONICA : înfrățirea (©rolo lâ: 
10; 20). Cosmos (orele 15,38;
II; X).

PE ARTPILE VTNTULUI : Grivi- 
ța (orele 10; 14,30: 19,15). Tornis 
(orele 9; 14; 18,30) Grădina Temio 
(ora 28,13).

CIPRIAN PORUMBESCU : F.O- 
reasea (erele 15,30; 1»), Miorița 
(orele 9. 12,36: 16; 10,30).

ROND DE NOAPTE : Buzești 
(orele f 11.15: 13,30: 18: 18,13;
30,30) Aurora (orele 0: 11,1S: 10,30; 
19,45, 18- 26.15). Grădina Aurora 
(ora 29.30) Grădina Buzești (era
20.15) .

HOMCLKA ȘI PORTOFELUL : 
Ferentari (orele 15.30; 18; 20,1»).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Dac:a (orele 8.30: 10.45: 1E.11;
15.45: 18.15: 28,45), Ciulești (orele 
15.30' 18: 26,38).

CEAȚA : Pacea (orele ÎS; ÎS; 2t).
CE SE tNTÎMpLA, DOCTORE ? : 

Unirea (orele 15,30; 18. 20,30) Gră
dina Unirea (ora 20.15).

O ZI MAT LUNGA DEClT UN 
AN : Moșilor (orele 15,30; iii;
30.15) .

CtND LEGENDELE MOR : Li’’a 
(orele 15.36; 18: 20,15) Arta (orele 
13.30: 19: 20 15). Grădina Lire (ora 
36.301 Grădina Arta (ora 20.30).

CU M7TNH.E CURATE : Cotro- 
ceni (orele 15,30; 18).

CLASA MUNCITOARE MB9GI! 
IN PARADIS : Cotroeeni (era
20.15) .

COPIII CĂPITANULUI GRANT : 
Volga (orele 9; 11,13: 13,39 10;.
18,15: 20,.?6) Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30: 18; 18.15: »,30).

O FLOARE ȘI DOI CxRADI- 
NART Drumul Sării (orele 15,30. 
18: 26.19).

FOLTTTA MULȚUMEȘTE : Cidn- 
gași (orale 15.30: 18: M.15).

SOLARIS : Viitorul (orele 15,30; 
19).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI î 
Popular (orele 15.30: 14).

AICI ZORILE SÎNT DFN NOU 
LINIȘTITE : Vitan (orele 10,30: 
13,39; 19), Grădina Vitan (ora
20.15) .

drumul SPRE VEST j Munca 
(orele 15,3Q: 18: 28.15).

OMUL NU E SINGUR : Rahova 
(orele 15,30; II: 20 15).

EU NU VAD. TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : Progresul 
(orele 15,30: 18; 20,15).

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE ; Grădina Moșilor 
(ora 20.38).

PREMIERE STRICT SECRETE : 
(ovele 10: 12: 14). S-A ÎNTÂM
PLAT MÎINE (orele 18,30; 18.30),
STAN SI BRAN AVIATORI (ara 
3C.30), rulează la Cinemateca ,,U- 
nlon-*.
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PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală : Matematică : 
Limba română. 10,00 Telex. 10.M 
itinerar românesc. 10,15 Tele-en- 
ciciopedia. îi.oo Taiecinemataca 
pentru tineret : ,.O clasă neobiș
nuită". 12.30 Muzică populară. 
12.45 Ani electronici — Producție 
a studiourilor de Wms documen
tare „Al?x- Sahla1'. UNI Tele
jurnal. 17.30 Curs de limlșa ruaă. 
18,00 Telex, 18.05 Timp și anotițnp 
în agricultură. 18.26 Ansambluri 
folclorice. 18.40 Panoramic shin-,, 
țitic. 19,26 ioni de seri. 18,38 T*’.a- 
jurnal. Cincinalul înainte de ter
men. 1973 — an hotărîtor. 26.06 
Ref’ector, 26.15 Teatru liric TV. 
..Bărbierul din Sevilla** de Rossini.

PROGRAMUL II

20.00 Avanpremiera. 20.05 Prin 
muzee și expoziții. 20.25 Oameni 
cu care ne mîndrim : acad. nrof. 
dr. docent Petre Vancea. 20.40 Fes
tivaluri muzicale. Seiectiuni din 
conoart«»ie festiva’uiui intern*tj©n*l 
de muzică ușoară „Orfaul da auri* 
— SUncev-Priae — um. P^m 
serial ..Mannix". 21.se Filmul do
cumentar „Ceasornicul uni"e"«*.i- 
lui" — producte a stu^’O-j’ui 
„ai. Sahia**. 22.no ««bliQ*?*** neu
tru toți : Liviu Rebreanu (Dl).

iipj.lt


INTERVIUL ACORDAT DE
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, de peste hotare

NICOLAE CEAUSESCU,> r

UNUI GRUP DE ZIARIȘTI
■>

DIN REPUBLICA FEDERALA GERMANIA
(Urmare din pag. 0

ÎNTREBARE : (Thomas
Metz — „Wirtschaftswoche"'. 
Cum apreciați dumneavoastră 
viitoarele relații ale României 
cu Piața comună ?

.RĂSPUNS : Am mai declarat 
nu o dată că România pornește 
de la realități și, deci, consideră 
șfi Piața comună o realitate a 
zilelor noastre
/Desigur, pornind de aici, noi 

•iorim să dezvoltăm colaborarea 
în continuare cu țările Pieței 
comune și sperăm că se va 
ajunge la o asemenea înțelegere 
care să ducă la eliminarea unor 
bariere sau restricții. în acest 
sens, hotărîrea recentă a Pieței 
comune de a acorda preferințe 
generalizate României se înscrie 
tocmai în această preocupare.

ÎNTREBARE : (Peter O. 
Ebel — „Stern"). România a 
realizat un ritm înalt de dez- 
voltare economică. Cum ceti 
menține acest ritm în viitor ?

i RĂSPUNS : România a reușit 
să dezvolte producția industrială 
intr-un ritm de circa 14 la sută, 
în ultimii 20 de ani. Acest ritm 
trebuie însă comparat cu 
Iul .scăzut de la care a pornit 
tara nOastră. Cu toate că a rea
lizat acest ritm înalt. România 
est? încă , o țară în-curs de dez
voltare. De aceea. Congresul al 
X-lea al partidului și Conferința 
Națională au trasat drept obiec
tiv continuarea ritmului înalt 
de dezvoltare în următorii 
ICi—15 ani. să ajungem sau să ne 
apropiem de nivelul țărilor dez
voltate din punct de vedere 
economic.

Alocăm în continuare pentru 
dezvoltare circa 30—23 la sută 
din venitul național. Trebuie sa 
facem aceste eforturi pentru că 
numai așa vom putea asigura 
dezvoltarea rapidă a întrec:: 
economii. Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pe care ne-am prnpiJS-o. nu se 
va putea realiza decît pe raza 
unei economii puternice, care 
să asigure satisfacerea din p'in 
a' cerințelor • întregului nostru 
popor.

Pe lingă eforturile proprii 
intenționăm însă să dezvoltăm 
și o largă colaborare'cu alte state
— atît socialiste, cit și nesocia- 
liste. Deci, pentru a menține 
acest ritm sînt necesare a-tît 
eforturi susținute ' proprii, cît 
și o largă colaborare interna
țională.

, ÎNTREBARE : (Nikolaus 
Prede — „Agenția D.P.A."). 
Domnule președinte, cu ce

■ speranțe merge România la 3 
iulie la Conferința de la Hel
sinki și cum apreciați desfă
șurarea de pînă acum a con
sultărilor privind reducerea 
trupelor de la Viena ?

Dacă îmi permiteți, o să 
pun și a doua întrebare : In 
iulie anul trecut, domnule 
președinte, ați vorbit la Con
ferința Națională despre un 
nou tip de relații socialiste, 
în ce măsură acest lucru a 

• fost realizat și ce perspective 
au ele ?

RĂSPUNS : După cum cunoaș
teți, timp de șase;luni, la Hel
sinki, s-au desfășurat pregătirile 
pentru Conferința general- 
europeană. Vă sînt cunoscute 
«pește rezultate pe care noi le 
apreciem ca deosebit de impor
tanțe. Aș putea spune că ele au 
marcat un moment nou în re
lațiile internaționale, pentru că 
în cadrul acestor pregătiri, atît 
țările mari — și unele chiar 
foarte mari. — cît și țările mij
locii și micț — și unele chiar 
foarte mici, — au putut să-și 
spună deschis părerea și să 
contribuie la adoptarea tuturor 
hotărîrilbr prin consens, ceea ce 
este, de fapt, cel puțin în ulti
mele decenii, cam unicul caz. 
Pornind' de aici, noi considerăm 
că, convocarea conferinței, la 3 
iulie, reprezintă un eveniment 
istorie și o șansă unică pentru 
destindere, pace și colaborare 
în Europa. Desigur, este nece
sar să se depună în continuare 
eforturi susținute din partea 
tuțuror statelor — și România 
esțe hotărîtă să facă acest lucru
— pentru ca lucrările conferin
ței să se desfășoare în spiritul 
și litera — dacă se poate spune 
așa — a celor stabilite la Hel
sinki, ca toate statele să poată 
ăcțjona pe principiul deplinei 
egalități, astfel ca hotărîrile ce 
Șe vor lua să contribuie la așe
zarea relațiilor pe o bază nouă. 
Conferința trebuie să ducă la 
crearea unor asemenea relații 
care să asigure deplina egalitate 
în ■ drepturi, respectul suverani
tății și independenței, neames
tecul în treburile interne. Con
ferința trebuie să stabilească 
renunțarea la forță și la ame
nințarea cu forța în relațiile

dintre state, dar și garanțiile 
necesare că nici un stat nu va 
f.tâosi forța și nu va amenința 
cu forța. Fără îndoială că aș
teptăm ca această Conferință să 
deschidă și noi perspective pen
tru extinderea colaborării eco
nomice. științifice, culturale și 
în alte domenii de activitate.

In ce privește consultările de 
la Viena în problemele reduce
rii trupelor, ele sînt abia la în
ceput Este deci greu să se vor
bească de anumite rezultate. 
Noi dorim să se ajungă ia mă
suri concrete care să aibă în 
vedere obiectivul final al re
tragerii definitive a trupelor 
străine din Europa, de pe teri
toriul altor state, necesitatea 
participării tuturor statelor 
europer.e și posibilitatea ca ele 
să-și spună punctele lor de ve- 
dere la această conferință. Deci, 
noi considerăm consultările de 
la Viena ca un pas spre dezan
gajare militară, spre măsuri se
rioase de dezarmare în întrea
ga Europa.

In ce privește problema nou- 
lui tip de relații dintre țările 
socialiste, trebuie să declar că 
acest nou tip de relații se înfăp
tuiește mai demult. se afirmă 
— desigur, cu unele greutăți, 
a sa cam se întimplă cu tot ceei 
ce este nou. Se poate spune că 
realmente intre țările socialiste 
se construiește un nou tio de 
relații, care pornește de 'a nece
sitatea excluderii inegalității .și 
a asupririi unei națiuni de către 
alta. și. totodată, de la necesi
tatea întrajutorării și colaboră
rii active. Ducă oârerea mea 
perspectiva viitorului o repre
zintă tocmai un asemenea tip de 
relații, bazate pe o colaborare 
egală $i liberă, intre națiuni e- 
gaîe și libere.

ÎNTREBARE : (Siegmar
Schelling — „Welt am Sonn
tag**». Dumneavoastră v-ați 
pronunțat pînă acum energic 
pentru suveranitatea nelimita
tă. Acest principiu nu este 
realizat peste tot comnlet. De 
aceea, creau să întreb, da^ă 
aveți speranțe concrete că a- 
cest principiu se va impune 
pe plan internațional în vii
tor și cum moticafi aceasta ?

RĂSPUNS: într-adexăr. Româ
nia și eu personal m-am pro
nunța! și mă pronunț cu hotă
rî re pentru respectul declin al 
suveranității ’uturor state-or. 
Desigur. este dreptul fiecărui 
stat.de a stabili rit de largă sâ 
fie suveranitatea, sau ’a ce ooa-.e 
renunța din suveranitatea sa. In 
definitiv, însăși colaborarea in
ternațională înseamnă râ oină 
la urmă, statele, națiunile se ir.- 
teleg să-șj facă intre ele anu
mite concesii. Principalul es:e 
insă ca fiecare națiune să poa:â 
hotărî in dealing libertate, fără 
nici o constringere, formele si 
că:1? de colaborare internațio
nală- Aceasta înseamnă oină la 
U’-mâ însăși o manifestare a in- 
dependenței $i suveranității.

Dacă urmărim desfășurarea e- 
venimentelor internaționale si 
luăm de exemplu statele din A- 
merica Latină, putem constata 
că ele își afirmă tot mai puter
nic poziția independentă, trec la 
preluarea bogățiilor naționale in 
propriile mîini șj doresc sa așeze 
relațiile lor cu celelalte state 
pe noj baze. Asemenea fenomere 
se întimplă și în Africa, in As.a 
și chiar și in Europa. Deci, as 
putea spune că desfășurarea vie
ții internaționale demonstrează 
că independența și suveranita
tea națională constituie factori 
primordiali ai progresului fie
cărei națiuni, precum și factori 
primordiali pentru o colaborare 
șj pace trainică.

Pornind de Ia aceasta, apre
ciez că. în perspectivă, odată cu 
extinderea colaborării interna
ționale se va accentua și preocu
parea popoarelor de a fi stă pine 
pe destinele lor. de a-si asigura 
mai deplin independența și su
veranitatea. Aceste două laturi 
nu vin in nici un fel in contra
dicție dimpotrivă, se condițio
nează reciproc. Cu cit o națiune 
\a fi mai independentă și mat 
liberă, cu atit va fi mai dornică 
să colaboreze in condiții de ega
litate cu alte state și națiuni. Cu 
cît va fi mai lipsită de libertate, 
cu atît se va ridica cu mai multă 
fermitate împotriva oricăror 
forme de constringere. Dec:, a- 
firmarea independenței și suve
ranității este calea spre colabo
rare. spre apropiere intre na
țiuni, intre popoare.

ÎNTREBARE : (Christian 
Schone — „Frankfurter Rund- 
schau") în politica externă a 
României, un rol important 
joacă străduințele pentru des
tindere între Est și Vest, 
pentru crearea unei zone libe
re de arme atomice în Bal
cani. în legătură cu aceasta, 
permit eti-mf să pun urmă
toarea întrebare: în ce mă
sură au dat rezultate acțiuni
le întreprinse în această di
recție și în ce măsură depind 
ele de conferința pentru secu
ritate europeană și de confe
rința de la Viena ? Care sînt 
concepțiile dumneavoastră, 
domnule președinte. în legă
tură cu posibilitățile de a a- 
vansa spre o politică de des
tindere și cooperare în Bal
cani ?

RĂSPUNS : După cum.’ ați 
menționat și- dumneavoastră. 
România se pronunță în mod 
constant pentru realizarea în 
Balbani a unei zone fără 'arme

nucleare, fără baze militare 
străine. Concepem aceasta, de
sigur. in contextul eforturilor 
generale pentru destindere în 
Europa și în întreaga lume, 
pentru dezarmare și, în primul 
rind. pentru dezarmarea nu
cleară.

Fără îndoială că lucrările 
conferinței pentru securitate în 
Europa vor exercita o puterni
că influență și asupra activită
ții de destindere în Balcani, ca 
și în alte zone ale continentu
lui. precum și în întreaga lume. 
Noi concepem, după cum am 
spus, conferința pentru redu
cerea reciprocă și echilibrată a 
trupelor ca o latură a procesu
lui m§i general al dezangajării 
militare. în care trebuie incluși 
si Balcanii, precum și alte zone 
a’: Europei. întregul continent 
pînă la urmă. Pot soune că. ac- 
ționind in această direcție, 
Rcmânia a reușit să dezvolte 
relații bune de colaborare cu 
toate țările balcanice. Am ex
tins larg colaborarea economică, 
tehnico-științifică. culturală, nu 
numai cu țările socialiste din 
Balcani, dar și cu celelalte țări
— mă refer la Turcia și Grecia. 
De altfel, in diferite domenii e- 
xistă de acum o serie de orga
nisme comune care desfășoară o 
activitate rodnică. Ne gîndim 
de a da o formă și mai bună 
acestor organisme existente, de 
a merge spre crearea unei co
laborări economice mai strînse 
si de a ajunge la realizarea u- 
nei reuniuni a țărilor din Bal
cani. pentru a discuta măsurile 
în direcția realizării obiective
lor de care am vorbit. Avem în 
vedere ca la eventualele con
vorbiri ce vor fi purtate în a- 
ceastâ privință să participe și 
alte țâri care sînt interesate, 
așa cum, de exemplu, noi ne-am 
declarat interesul să participăm 
la negocierile de la Viena.

ÎNTREBARE : (Lothar La- 
busch — „Kolner Stadt An- 
zeiger"). Ce poziție are Româ
nia în legătură cu reprezen
tarea intereselor Berlinului 
Occidental de către Republi
ca Federala și dacă există po
sibilitatea ca acordurile care 
sînt preconizate între cele 
două țâri să fie încheiate cu 
această clauză ?

RĂSPUNS : După cum cu
noașteți foarte bine, problema 
Berlinului Occidental este so
luționată de către cele patru 
mari puteri. România- nu poate 
decit să se conformeze. — d“ 
al'.fel asa cum a declarat și 
Republica Federală Germania,
— hotărîrilor care vor fi adop 
taie în această privință. Noi 
ne gindim să acționăm in așa 
fe’, incit Drobiema Berlinului să 
ru contribuie in nici un fel la 
?— .-dare, ci dimpotrivă, să con
tribuie la dezvoltarea colabo
rării și păcii în Europa.

ÎNTREBARE: (Bruno Szob- 
czak — „Agenția D.P.A."). 
Excelentă, ați menționat ne
cesitatea încheierii unor acor
duri de pace în Europa. Este 
o chestiune urgentă pentru 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Nu. România nu 
are nici o problemă de aseme
nea natură. Noi sîntem intere
sați pentru realizarea în Euro
pa a unor relații care să pună 
capăt vechii politici, să asigure 
deplina egalitate între toate na- 
țiunile acestui continent.

ÎNTREBARE : (Lothar La- 
busch — „Kolner Stadt An- 
zeiger" . Există proiecte con
crete pe care Republica So
cialistă România și Republica 
Federală Germania intențio
nează să le realizeze pe ter
țe piețe ?

RĂSPUNS : Sînt discuții în a- 
ceastă direcție și. dacă vom a- 
ju-.ge la un acord de princi
piu. vonț găsi și proiecte con
crete. Atit România cit și Re
publica Federală Germania au 
relații nterr.aționale cu multe 
state și pot-să realizeze o ase
menea colaborare.

HEINZ SCHEWE: („Die
Weit“i. Vă mulțumim pen
tru primire, domnule pre
ședinte. Știm că programul 
dumneavoastră e*te foarte 
încărcat. Noi vă mulțumim 
pentru că ne-afi vorbit amical.

NICOLAE CEAUȘESCU : Eu 
aș dori să mulțumesc reprezen
tanților autorizați ai presei din 
Republica Federală Germania 
pentru vizita făcută în Româ
nia. Sper că veți reflecta în 
moa corespunzător preocupările 
popor ului-român, realizările șale
— și cu părțile bune și cu lip
surile ce se mai manifestă. In 
orice caz, sper că prin tot ceea 
ce veți scrie veți contribui la 
întărirea prieteniei dintre state
le noastre, la o politică de co
laborare și de pace !

Doresc, în încheiere, să adre
sez cititorilor ziarelor dumnea
voastră, întregului popor din 
Republica Federală Germania, 
cele mai bune urări de pros
peritate și pace.

FESTIVALUL NAȚIONAL 
AL ZIARULUI „L’UNITA11

Deosebit interes față de
expozițiile românești

La Veneția continuă să se desfășoare numeroase manifestări 
în cadrul Festivalului Național al ziarului „l’Unita", organ a! 
Partidului Comunist Italian. Au loc reuniuni de lucru și dez
bateri pe teme ale politicii italiene, întâlniri între reprezentanții 
diferitelor delegații prezente la Festival, manifestări organizate 
de mișcările democratice de 
numeroase spectacole.
Animația domnește pe întreg 

teritoriul centrului istoric la
gunar. Participantă la această 
sărbătoare a ziarului comuniș
tilor italieni ca oaspete de o- 
noare. România este — după 
cum am mai anunțat — prezen
tă la „Castello" cu numeroase 
standuri și expoziții, grupate în 
„Villaggio Romeno" care, cum 
sublinia luni ziarul „l’Unita", 
„se bucură de un excepțional 
succes". La deschiderea satului 
.românesc, acesta a fost vizitat 
de Giancarlo Pajetta, membru 
al Biroului Politic și al Direc
țiunii P.C.I. în expozițiile noas
tre, oaspetele a primit explicații 
de la membrii delegației ro
mâne de ziariști invitate la 
Festival.

Sub 
zintă", 
poziții 
de un 
despre 
teia" ; 
României 
noastră ; 
mânească. Standul de cărți pre
zintă volumele în limba italiană 
din „Scrieri alese" ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, apăru
te în Italia în anii 1972, 1973, și 
o istorie a poporului român, 
alte cărți pe teme social-poli
tice, de istorie, literatură și artă 
românească.

Duminică seara, la unul din

tineret, conferințe de presă și

Securitatea europeană — cauza tuturor 
popoarelor continentului, a tinerei generații

Premise favorabile pentru
destinderea internațională

titlul : „România se 
sînt grupate cîteva 
vizitate cu mult 
public larg. Este vorba 
e?;poziția ziarului „Scîn- 
București — Capitala 

; Turismul în țara 
Pictura și grafica ro-

P.N.U.D

pre- 
_ ex- 
interes

standurile ziarului „l’Unita", a 
avut loc conferința de presă a 
delegației de ziariști români, 
transmisă la stațiile de televi
ziune ale Festivalului venețian. 
Deputatul Spartaco Marangoni, 
membru al Secretariatului Co
mitetului Regional Veneto al 
P.C.I., a deschis întâlnirea, du
pă care Alexandru Ionescu, re
dactor șef al ziarului „Scînteia", 
a făcut o succintă expunere a- 
supra politicii interne și exter
ne a țării noastre. Manifestând 
un deosebit interes față de rea
litățile României socialiste, cei 
prezenți au pus numeroase în
trebări, la care au răspuns zia
riștii români.

Prezența artistică românească 
se bucură, de asemenea, de 
foarte mare succes, publicul ur
mărind cu viu interes spectaco
lele Corului Madrigal, ale An
samblului U.T.C.. ale Teatrelor 
de păpuși din Craiova și Iași.

în S.U.A.
La Casa Albă au început, luni, 

convorbirile oficiale dintfe 
Richard Nixon, președintele 
S.U.A., și Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., aflat în- 
tr-o vizită oficială in Statele 
Unite.

S
alutată cu adîncă 
satisfacție de toate 
popoarele 
nentului 
convocarea la 3 iu
lie a primei faze 

a conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare a 
trezit un uriaș ecou mondial, a 
fost primită în întreaga lume cu 
cel mai viu interes, fiind apre
ciată ca un pas pozitiv, de de
osebită însemnătate, în viața in
ternațională.

Este firesc să fie așa deoarece 
trăim într-o epocă în care apa
re cu pregnanță caracterul indi
vizibil al păcii și securității. Eu
ropa a avut și are un mare rol 
pentru asigurarea păcii mondiale. 
E cun.oscut aportul deosebit adus 
de continentul nostru în deter
minarea unor profunde transfor
mări în dezvoltarea socială pe 
plan mondial ca și în evoluția 
vieții internaționale. Și nu se 
poate, totodată, să nu subliniem 
faptul că numai în decursul a 
trei decenii Europa a fost tea- 

de pornire a 
pustiitoare 

zeci de po-

conti- 
nostru,

drumul înfăptuirii 
păcii și colaborării.

Aprobarea progra
mului de cooperare 

cu România
La Geneva con
tinuă lucrările 
celei de-a XVI-a 
sesiuni a Consi
liului de admi
nistrație al Pro
gramului Națiu
nilor Unite pen
tru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), în
cepute la 6 

ordinea de zi a 
află, printre al-

iunie, 
sesiunii se ___, ______ __
tele, aprobarea de către Con
siliu a programelor de co
operare ale P.N.U.D. cu di
ferite țâri, printre care și 
România, pe perioada 1973— 
1977. Consiliul de adminis
trație al P.N.U.D. este com
pus din reprezentanți ai 48 
de țări și se reunește în se
siuni bianuale.

Programul 
nite pentru

Națiunilor U- 
------ Dezvoltare a 

tost creat în anul 1964, prin 
unificarea a două organisme 
din sistemul O.N.U. (Fondul 
Special al Națiunilor Unite 
și Programul lărgit de asis
tența tehnică), înființate in 
1948 și care aveau drept scop 
acordarea asistenței tehnice 
țărilor în curs de dezvoltare, 
in diferite domenii de acti
vitate economică și socială. 
In conformitate cu manda
tul ce i-a fost încredințat de 
Adunarea Generală a O.N.U., 
P.N.U.D coordonează practic 
întreaga asistență pe care 
Națiunile Unite o oferă ță
rilor în curs de dezvoltare 
și contribuie la realizarea 
programelor de dezvoltare 
prin servicii cuin sînt : acor
darea unor burse de spe
cializare, procurarea unor 
echipamente tehnice moder
ne. obținerea serviciilor unor 
specialiști și consultanți, for 
marea de cadre, elaborarea 
de studii etc.

In sprijinul unei coordo
nări și mai eficiente a acti
vității P.N.U.D., a fost adop
tată, cu 
ianuarie 
lucru a ___ ___
țări", care a înlocuit vechiul 
sistem de prezentare și apro
bare a fiecărui proiect se
parat.

In cadrul actualei sesiuni 
au fost aprobate programele 
naționale de cooperare ale 
acestui organism al O.N.U 
cu 27 de state, printre care 
și România. Programul de 
cooperare între România și 
P.N.U.D.. elaborat pentru pe
rioada 1973—1977, prevede 
continuarea asistenței la u- 
nele proiecte anterioare, cum 
sînt cele privind Institutul 
Central de Cereale și Plante 
Tehnice „Fundulea", Centrul 
de Pregătire a Cadrelor 
(C.E.P.E.C.A.) al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Institu
tul Politehnic București, pro
gramul pentru combaterea 
poluării apei și aerului și 
altele. Ca noi proiecte, în 
program figurează Insti
tutul pentru Tehnologie 
Nucleara, amenajarea com
plexă a bazinului Mureșului 
superior, crearea unui Cen
tru pentru pregătirea de ca
dre în domeniul comerțului 
exterior, asistență pentru In
stitutul Politehnic din Timi
șoara și altele.

Programul de cooperare 
dintre România și P.N.U.D. 
a întrunit aprecierea una
nimă a membrilor Consiliului 
de administrație al P.N.U.D. 
După cum relatează agențiile 
de presă aproape 30 de 
delegații au subliniat carac
terul inovator al temelor de 
cooperare propuse, apreciind 
accentul pus de instituțiile 
românești pe domenii priori
tare ale științei și tehnolo
giei.

începere de la 1 
1971, metoda de 
„programării pe

R. T.

*

_ După cum informează agen
ția TASS, secretarul general al 
C.C. al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Leonid I. 
Brejnev, va efectua, intre 25 și 
27 iunie, o vizită in Franța, la 
invitația președintelui Repu
blicii , Franceze, Georges Pom
pidou.

SESIUNEA U.E.O.
PENTRU PRIMA DATA VOR 
PARTICIPA DEPUTĂȚII COMU

NIȘTI FRANCEZI

în Palatul lena din Paris se 
va desfășură, in perioada 19-22 
iunie, sesiunea de vară a Adu
nării parlamentare a Uniunii 
Europei Occidentale, organism 
din care fac parte Franța. Re
publica Federală Germania, 
Marea Britanie, Italia și Țările 
Beneluxului.

Principalele probleme înscri- 
s? Pe ordinea de zi a sesiunii 
vizează securitatea europeană 
în contextul politicii de destin
dere in relațiile Est-Vest. pre
cum și relațiile politice, eco
nomice și militare dintre Euro
pa occidentală și S.U.A.

Agenția FRANCE PRESSE 
subliniază că din delegația par
lamentară a Franței fac parte 
trei membri ai Partidului Co
munist Francez. Este pentru 
prima oară cind la lucrările se
siunii U.E.O. participă deputății 
comuniști. Grupul comunist 
francez a declarat că va susți
ne in cadrul U.E.O.. o serie de 
principii, printre care, apăra
rea ^independenței naționale, li
bertății. păcii, destinderii si 
cooperării fructuoase intre po
poare.

trul și punctul 
două conflagrații 
care au antrenat 
poare de pe întregul glob. Așa 
cum nu se poate să nu amintim
— ceea ce este de o importanță 
ușor de sesizat — că bătrînul 
nostru continent reprezintă un 
adevărat laborator, cel mai mare 
laborator al coexistenței pașni
ce, active, dintre țări cu regi
muri social-politice diferite. 
Dacă adăugăm la toate acestea 
ponderea continentului european 
în producția materială a lumii 
contemporane (aproximativ ju
mătate din producția industrială 
și o treime din cea agricolă 
mondială) înțelegem mai 
interesul major cu care 
publică de pretutindeni 
rește evoluțiile din Europa.

Vorbind despre acest interes 
și despre satisfacția resimțită în 
întreaga lume după succesul re
uniunii pregătitoare multilatera
le de la Helsinki avem în vedere 
faptul — reliefat în numeroase 
luări de poziție în toate țările
— că realizarea unei trainice 
securități și a unei fructuoase 
cooperări pe continentul euro
pean este privită pretutindeni 
atît ca o componentă esențială 
a securității și cooperării interi 
naționale, cît și ca un imbold

bine 
opinia 
urmă-

puternic pe 
unei lumi a
Temei pentru o asemenea apre
ciere oferă chiar textul docu
mentului final al reuniunii pre
gătitoare care cuprinde reco
mandări clare privind probleme
le concrete și conținutul confe
rinței general-europene. în acest 
document final se subliniază că 
în dezbaterile sale conferința 
„va porni de Ia premisa că în
tărirea securității în Europa nu 
este îndreptată împotriva nici 
unui stat sau continent și va 
trebui să constituie o contribu
ție importantă la pace și secu
ritate în lume". Este ușor de 
înțeles imensa influență poziti
vă pe care ar avea-o pe arena 
internațională consacrarea de 
către conferința general-euro
peană a statornicirii unui nou 
sistem de relații între state, care 
— așa cum se relevă în reco
mandările adoptate prin consens 
de toți participanții la reuniu
nea pregătitoare — „să asigure 
condițiile în care popoarele să 
poată trăi în pace, la adăpost 
de orice amenințare sau preju
dicii la adresa securității lor". 
Și este, de asemenea, fireasca 
atenția cu care sînt urmărite pe 
toate meridianele progresele ce 
ar putea rezulta pe calea dez
voltării cooperării inter-europe- 
ne pe plan economic, tehnico- 
științific, cultural. Atenția cu 
atît mai îndreptățită cu cit în 
instrucțiunile ordinei de zi pen
tru conferință se arată în mod 
expres că în abordarea proble
melor dezvoltării cooperării eu
ropene „se va ține seama de 
interesele țărilor și regiunilor în 
curs de dezvoltare, precum și 
de efectele pozitive pe care lăr
girea cooperării între statele 
participante o va putea avea a- 
supra relațiilor economice mon
diale". Este evidentă marea in
fluență pozitivă pe care o pot 
avea pe arena mondială, pe pla
nul diviziunii internaționale a 

a schimbului de valori 
și spirituale, înlătura- 
bariere și restricții ar- 
promovarea și dezvol-

du-se condiții de avantaj re
ciproc.

Securitatea șî cooperarea eu
ropeană pot și trebuie să acțio
neze ca un factor stimulativ al 
destinderii și cooperării interna
ționale. Crearea unui sistem de 
securitate colectivă în Europa, 
dezvoltarea cooperării inter-euro- 
pene pot oferi un exemplu eloc
vent și însuflețitor popoarelor 
lumii în lupta lor pentru pace 

șiși destindere. Normalizarea 
dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile Europei sînt rezultatul ac
țiunii ferme a popoarelor care 
militează pentru libertate și in
dependență națională. pentru 
pace și securitate. Orice pas 
înainte pe calea securității și 
cooperării europene întărește 
lupta forțelor păcii și progresu
lui de pretutindeni, 
mai larg perspectiva 
pașnice, a colaborării fructuoase 
între țări și popoare, în intere
sul progresului lor, al civilizației 
umane.

„Se poate spune — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu in 
cuvîntarea rostită sîmbătă

deschide 
dezvoltării

muncii și 
materiale 
rea unor 
tîficiale,
tarea unor forme și metode efi
ciente de cooperare, ținîndu-se 
seama de diversitatea sistemelor 
economice și sociale și asigurîn-

la 
marea adunare populară din Ca
pitală — că Conferința euro
peană stă astăzi în atenția în
tregii lumi, iar rezultatele ei 
vor putea marca un rinment de 
însemnătate istorică nu numai 
în viața continentului european, 
ci în viața întregii lumi. Ceea 
ce se va face Ia această confe
rință general-europeană va pu
tea avea o influență puternică 
pentru decenii asupra destine
lor întregii lumi. De aceea sîn
tem hotărîți să facem totul pen
tru triumful acestei conferințe, 
pentru triumful noii politici de 
pace și colaborare în Europa, în 
întreaga lume".

împreună cu opinia publică 
din Europa și din întreaga 
lume, opinia publică româneas
că își exprimă năzuința ca suc
cesul obținut Ia reuniunea pre
gătitoare de ' ” ’ * ’ * “
consolidat și 
posibilitățile 
tente să fie 
Iru succesul 
tei conferințe general-europene- 
pentru înfăptuirea marelui l-l 
al securității pe continentul nos
tru, al păcii mondiale.

la Helsinki să fie 
dezvoltat, ca toate 

și premisele exis- 
bîne folosite pen- 
deplin al apropia-

EM. RUCAR

Accentuarea presiunii patrioțiior

RELUAREA
CONVORBIRILOR 

ECONOMICE 
R.D. VIETNAM-S.U.A

La Paris au fost reluate, 
luni, lucrările Comisiei mix
te economice R.D. Vietnam- 
S.U.A., în conformitate cu 
prevederile recentului co
municat comun al celor pa
tru părți semnatare al? A- 
cprdului de la Paris privind 

‘Iricetarea războiului și resta
bilirea păcii in Vietnam, 
transmit agențiile France 
Preșse și Reuter. Delegația 
R.D. Vietnam este condusă 
de Dong Viet Chau. minis
trul finanțelor, iar cea ame
ricană de Maurice Williams, 
administrator adjunct al A- 
genției de Dezvoltare Inter
națională (A.I.D.).

Următoarea reuniune a co
misiei urmează să aibă loc 
marți.

khmeri asupra
In urma unor atacuri susți

nute, forțele pa:riotice cambod
giene au dobindit controlul a- 
supra unor noi tronsoane ale 
șoselei nr. 5 — cunoscută sub 
denumirea de „Drumul orezu
lui", datorită importanței ma
jore pe care o are pentru apro
vizionarea orașului Pnom Penh, 
— precum și asupra unor în
semnate porțiuni din șoseaua 
nr. 6. care duce spre capitala 
provincială Kompong Cham și 
spre plantațiile de arbori de 
cauciuc din estul fluviului Me
kong. Ca rezultat al acestor ac
țiuni militare ofensive ale pa- 
trioților khmeri, blocada și izo
larea orașului Pnom Penh s-au 
accentuat, in condițiile in care 
șoselele nr. 1. 2. 3 și 4 sint, de 
asemenea. controlate de pa- 
trioți ; garnizoana lonnolistă 
din capitala khmeră a rămas, 
astfel, complet tributară căii 
fluviale a Mekongului. a cărei 
folosire râmine extrem de in* 
certă, datorită pozițiilor pe care 
patrioții cambodgieni le dețin 
pe cele două maluri ale im
portantei artere navigabile.

Acționind in sprijinul trupe- 
america- 
angajată;

lor lonnoliste. aviația 
nă a fost din nou

Soldafi

care n-au... 16 ani
Circa 4 500 de copii cam- 

bodgieni sub 16 ani servesc 
in armata iui Lon Noi, scrie 
in ultimul sau număr revista 
americană „Newsweek”, ci
tind declarațiile unor ameri
cani care s-au întors dintr-un 
turneu din Asia de sud-est.

Pnom Penhuiui
luni dimineața, in protejarea 
unui convoi de nave fluviale 
încărcate cu carburanți și alte 
materiale destinate garnizoanei 
din Pnom Penh.

• Un elicopter militar ame
rican s-a prăbușii săptămina 
trecută în Cambodgia. provo- 
cind moartea a cel puțin doi 
dintre militarii aflați la bord, 
a anunțat, duminică, Comanda
mentul forțelor militare ale 
S.U.A. din Pacific. Agenția 
U.P.I., care transmite știrea, a- 
daugă că pierderile suferite de 
aviația S.U.A. în Cambodgia au 
crescut pe măsura escaladării 
bombardamentelor.

REVOLUȚIA 
AGRARA 

ALGERIANĂ
Marcînd începerea celei 

de-a doua faze a revoluției 
agrare algeriene, președin
tele Consiliului Revoluției 
și al guvernului algerian, 
Houari Boumediene, a în- 
mînat primele titluri de pro
prietate țăranilor fără pă- 
mint sau cu pămint puțin 
din comuna El Fehoul. de
partamentul Tlemcen.

In aceeași zi șeful sta
tului algerian a inaugurat 
primul sat-pilot al revolu
ției agrare de la Djorf-Ain 
Nehala, din același departa
ment.

Rcuiiîf î( «ire«i Coreei—o problema 
care trebuie să se rezolve 

ia nivel național
Un articol publicat de ziarul „Nodon Sinmun"
Intr-un articol publicat, recent, de ziarul „Nodon Sinmun", 

din R.P.D. Coreeană, se arată că Nordul și Sudul Coreei au 
Căzut de acord, în principiu, asupra modului de soluționare a 
problemei reunificării patriei de către coreenii înșiși, astfel că 
reprezentanții celor două părți ale Coreei continuă dialogul în 
vederea traducerii în practică a acestui acord. In acest context, 
ziarul arată că existența așa-numitei „Comisii a O.N.U. pentru 
unificarea și refacerea Coreei" este incompatibilă cu noile 
condiții create, întrucît această comisie se amestecă în afacerile 
interne ale Coreei și seamănă discordie și antagonism în sinul 
națiunii coreene. Reunificarea patriei este o problemă care 
trebuie să se rezolve la nivel național, prin respectarea suve
ranității poporului coreean, inipunîndu-se, ca o condiție prea
labilă, retragerea forțelor străine de pe teritoriul Coreei. Și, 
din moment^ ce Nordul și Sudul preconizează să realizeze 
reunificarea țării pe principiul autodeterminării, staționarea în 
Coreea de sud a trupelor americane și amestecul asa-zisei 
„Comisii" trebuie să înceteze.

De altfel — scrie „Nodon Sinmun" — faptul că o serie de 
țări membre ale Comisiei sus amintite s-au retras constituie o 
dovadă a nelegalității ei și demonstrează necesitatea desființă
rii acestui organism.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT• PE -SCURT• PE SCURT

Acord chino—coreean
• LA PEKIN AU FOST 

SEMNATE, luni, un acord și un 
protocol cu privire Ia coope
rarea economică și tehnică din
tre guxernele R. P. Chineze și 
R.P.D. Coreene, anunță agenția 
China Nouă. Documentele au 
fost semnate de Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și de Toi 
.lai U, vicepremier ' " 
lui Administrativ 
Coreene.

In aceeași zi, Țoi 
primit de Ciu En-lai, premierul

Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, cu care a avut o con
vorbire cordială și prietenească.

nice în cinci departamente din 
partea de sud-est a țării : Are- 
quipa, Moquegua, Tacna, Cuzco 
și Puno.

Petru Burlacu 
primit de Mohamed 

Hafez Ghanem

Naționalizare in Peru

al Consiliu- 
al R.P.D.

Jai U a fost

• GUVERNUL PERUAN a 
hotărît trecerea in proprietate 
de stat a „Societății Telefonice 
din Peru" — singura companie 
particulară din țară care opera 
în domeniul telecomunicațiilor, 
anunță agenția Prensa Latina.

„Societatea Telefonică din 
Peru" asigură serviciile telefo-

O ÎN CAPITALA BELGIEI 
au luat sfîrșit lucrările unei în
tâlniri a luptătorilor împotriva 
fascismului, organizată la ini
țiativa Federației Internaționale 
a rezistenților (F.I.R.), la care 
au luat parte delegați ai orga
nizațiilor naționale din 20 de 
țări europene, printre care și 
din România. Participanții au 
adoptat o rezoluție privind sar
cinile actuale ale foștilor luptă
tori din rezistență.

• MOHAMED HAFEZ 
GHANEM, prim-secretar al 
C.C. al Uniunii Socialiste A- 
rabe, a primit pe Petru Bur
lacu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Cairo. 
In cursul întâlnirii, au fost 
abordate unele aspecte ale 
dezvoltării relațiilor de orie- 
tenie și colaborare dintre 
România și R. A. Egipt, din
tre Partidul Comunist Român 
și Lniunea Socialistă Arabă,
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