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Debut viguros în 

campania griului

Combinele au intrat în lan. In 
județul Dolj, suprafața ce tre
buie recoltată însumează 167 850 
de hectare. S-a început cu orzul. 
Se lucrează în flux continuu — 
mai întii combinele, apoi presele 
de balotat paie, tractoarele la 
arat și semănătorile. Joi, este 
prevăzut că se va încheia recol
tatul orzului, iar pentru sîmbătă 
la amiază s-a fixat încheierea 
si la semănatul porumbului și 
legumelor în cultură dublă. For
te: mecanice a județului i s-au 
adăugat 80 de combine C-12 
..Gloria", detașate din județele 
Tulcea, Argeș. Sibiu și Alba. Cu 
mijloacele existente, dar prin- 
tr-o bună organizare a muncii, 
lucrările de recoltare se pot în
cheia în cel mult douăsprezece 
zile prielnice. în acest scop. în 
fiecare unitate agricolă a fost 
întocmit planul operativ de 
muncă, aproape cinci mii de 
tineri fiind cuprinși in formați
ile de lucru pe combine, la ha- 
lotatul paielor și la transportul 
noi* recolte. De altfel, inițiati
vele utecîste declanșate pentru 
această perioadă de către Comi
tetul județean Doij al ȚJ.T.C. vi
zează în primul rînd impulsio

narea ritmului la recoltat. în
chiderea oricăror căi de risipă, 
eliberarea operativă a terenuri
lor, pregătirea lor si insămința- 
i-ea cu culturi duhl« a cel puțin 
opt zeci de mii de hectare. La 
Ghighera, Goicea. Birea și Gin- 
giova se lucrează cu două schim
buri pe combine și pe tractoare. 
Se reușește sporirea vitezei zil
nice la recoltat cu un hectar pe 
combină, iar In fina! se scurtea
ză cu cel puțin trei zile perioada 
de recoltare. La rindul lor. me
canizatorii reușesc jnch:derea 
tuturor canalelor de risipa. In 
fiecare scară, la ieșirea d:n Iar. 
revizuiesc suhansamblele active 
ale combinelor. Și tot cu gi " •' 
la noua recoltă, a fost idoot. •« 
și hntărlrea ca la recolta* jl 
griului să fie folosite ntinv.’ 
combine C-12 $j C-X macin? • • 
o mai mare productivitate si cu 
coeficient adm!* d* pierderi ; 
combinele C-1 fiind repartiza*? 
la recoltatul mazăre! oer.*'> 
boabe și a orzului secerat ma-

GH. FECIORI
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INVESTIȚIILE —

I un obiectiv central al
activității economice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eecretar genera] al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a primit, 
la 25 iunie, pe ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria la 
București. Spas Gospodov.

Ambasadorul R.P. Bulgaria a 
luminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Medalia jubiliară 
..Gheorghi Dimitrov", conferită 
de Consiliul de Stat al R.P. Bul
garia, cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări de la nașterea aces
tui mare fiu al poporului bul
gar.

La festivitate au participat 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu Mizil. 
Gheorghe Pană. Gheorghe Ră- 
dulescu. Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț. Dumitru Popescu, Miron 
Conatantinescu, Mihaj Gere, 
George Macoveacu. ministrul a- 
Lacerilor externe.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R.P. Bulgaria.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceausescu, ambasadorul 
Spas Gospodov a apus:

„Cu prilejul celei de-a 90-a 
aniversări de |* nașterea lui 
Gheorghi Dimitrov vi se con
feră Dumneavoastră, tovarășe 
Ceaușescu, și altor conducători 
de seamă, activiști și veterani ai 
Partidului Comunist Român. 
Medalia jubiliară „Gheorghi 
Dimitrov**.

Sînt deosebit de hucuros, to
varășe Ceausescu, de faptul că 
mi-a revenit înalta cinste să în
deplinesc pSăruta misiune a 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și a Consi
liului de Stat a] Republicii 
Populare Bulgaria de a vă în-

mîna Dumneavoastră — secre
tarul general a] Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat a| Republicii 
Socialiste România — această 
medalie jubiliară, pentru necon
tenita și rodnica activitate în

consolidarea și dezvoltarea prie
teniei și colaborării dintre țările 
noastre, pentru ridicarea acesteia 
la un nivel tot mai înalt, în 
spiritul convorbirilor Dumnea
voastră cu tovarășul Todor Jiv-

kov, pentru noi victorii pe calea 
păcii și a socialismului.

Acest act are importantă nu 
numai pentru că ne reamintește 
de vechile relații tradiționale

(Continuare în pag. a V-a)
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Cîmpulung angajat să recupereze
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Tinerii de la C- 
zina .,23 August** 
din Capitală au ales 
ca loc de intilmre 
cu doi foști briga
dieri de la Salva- 
Vișeu și Lunca Pru
tului, șantierul ha- 

sportive a sec-zei

Intre cei peste 
150 de tineri de la 
..23 August' teniți 
duminică în Pante- 
limon, la mun&ă pa
triotică, s-au inte
gral, minuind cu 
pricepere uneltele îi 
doi brigadieri de

I

A sosit tara fi. 
o dată cu ea. 
principala bogă
ție a ogoarelor, 
griul reintră în 
centrul atenției. 
De-acum toate 
forțele vor fi 
concentrate. M 

seceriș.

Foto :
GH. CUCU

muncitor la inginer. 
T ocarățul M -hail 
Marin. muncitorul 
de înaltă calificare 
respectat fi admirat 
de toti tinerii de l* 
secția forjă acea ca 
brigadier la Salra- 
Viffu, doar 18 uni,

I

i
i

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Televiziunii I (A. R. D.) din Republica 

Federală Germania
După cum s-a anunțat, la 15 iunie, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe Karl Neuman, șeful biroului din Viena 
al Televiziunii I (V.R.D.) -----
acordat un interviu.

din R. F. Germania, căruia i-a

La cîțiva pași de locul 
ar trebui să fie poarta Combi
natului de lianți și azbociment 
din Cimpulung-Muscel. un pa
nou de cîțiva metri pătrați in
formează trecătorii despre hotă- 
rirea muncitorilor de ajei de a 
realiza planul cincinal în patru 
ani și jumătate. Asta înseamnă 
— ne lămurește același panou — 
fiecare lună încheiată cu cinci 
zile mai devreme, sau altfel 
spus, 48 de minute ciștigate in 
fiecare schimb. Plasat la intrare, 
panoul amintește tuturor sala- 
riaților combinatului, tuturor 
constructorilor de pe șantier ne
cesitatea gospodăririi riguroase 
a timpului și eforturilor, folosi
rii intensive a utilajelor la toa
te locurile de muncă. Numai că 
lingă aceiași panou, in flagran
tă contradicție cu tot ce cuprin
de el, se află un adevărat mo
nument al neglijentei : pe cî- 
teva hectare zac împrăștiate la 
întimplare peste 3 000 de tone 
de utilaje. La această oră cele 
mai multe dintre ele trebuiau să 
fie montate, în stare să producă 
în ritmul și condițiile înscrise 
pe panoul amintit. Unele sint 
aici de anul trecut, greutatea 
proprie le-a ajutat să pătrundă 
în pămint, rugina își pune tot 
mai mult amprenta pe suprafa
ța lor, buruienile încearcă să le 
acopere. în aceste condiții nu 
poate fi vorba de încheierea u- 
nei luni în 25 de zile, nu, ci 
doar de restanțe în îndeplinirea 
planului. La capătul primelor 5 
luni, datoriile față de benefi
ciari se ridicau la 93 000 tone ci
ment. Era așteptat la diferite 
construcții industriale și în 
cooperație unde cererea de ci
ment pentru construcții de lo
cuințe este tot mai mare. Cu a- 
cest ciment se puteau realiza 
peste 280 000 mn de beton de ca
litate sau 20 000 case particula
re. 20 000 de familii se vor muta 
deci in case noj cu citeva luni 
mai tirziu. Din ce cauză ?

— Am ajuns în această situa
ție neplăcută datorită faptului 
că nici una din liniile de ci
ment planificate să intre în 
funcțiune în toamna anului tre
cut n-au Început încă să produ
că, ne spune tovarășul ing. 
Gheorghe Ștefan, șeful servi
ciului producție. Constructorii și 
montorii s-au angajat să ter
mine în februarie linia IV și a- 
cum, în mai, linia V, dar nici 
una din ele nu e gata încă. în 
mare intîrziere se află și linia 
a VI-a] care nu va putea intra

restanțele, dar... le măresc

în funcțiune la 30 iunie, cum 
prevede planul de stat. Pe scurt, 
lucrările de construcții montaj, 
in ansamblu, sint in armă cu 
aproximativ 4 luni.

CINL PENTRU RECUPERAREA 
RESTANTELOR SE LUCREAZĂ... 

PATRU ZILE DIN ȘAPTE

Vinovat de această situație 
este in primul rind antrepreno
rul general. Trustul de construc
ții industriale Pitești. La nici 
un obiectiv, primele termene, 
cele prevăzute prin planul de 
stat nu au fost respectate. La 
cele mai multe $i următoarele 
date de finalizare a lor au fost 
depășite. Dar nu cu o lună sau 
două ci cu 4 și chiar 5 luni. Și 
ce este mai grav, există perico
lul ca aceste restante în loc să 
scadă, să se majoreze în conti
nuare. Constructorul invocă lip
sa forței de muncă drept prin
cipala cauză a tuturor nereali- 
zărilor. Să fie oare așa ?

— Pentru noi, beneficiarii, 
justificările aduse de construc
tori nu se bazează pe motive se
rioase, ne spune ing. Gheorghe 
Ștefan. La capitolul forță de 
muncă au, e drept, anumite 
greutăți, dar ele nu pot explica 
nici pe departe situația peniru 
că muncitorii care sînt pe șan-

IUSTIN MORARII 
Foto: O. PLECAN

(Continuare în pag. a 111-a)

BRIGADIERI
DIN DOUA
GENERAȚII

torului 3. „In locul 
unei înlilniri festi
ve, la costum fi 
cracată, intr-o sală 
de țedințe. am pre
ferat-o pe aceasta, 
în salopetă, aici la 
frontul de lucru re
partizat uzinei noas
tre, ne spune loan 
Rusu, secretarul co
mitetului V.T.C.'

onoare, cu 25 de 
ani mai în < t tâ. 
Fostul brigadier pe 
șantierul AP AC A, 
iar apoi, comanriant 
al „brtgăzu 19 Il
fov** de la Lunca 
Prutului — tovară
șul Stelian Encules- 
cu este de peste 26 
de arti rn mzxs-T: Z-a 
ridicat de le stmplu

dincirsta multora 
cei cu care munceș
te acum. Amindoi au 
acut ce 
nerilor, 
bele au 
fiole în 
fi/nire.
muncii efective s-a 
dovedit mai sincer, 
mai convingător.

I. M.

povesti ti- 
dar nu vor- 
fort esen- 
această in- 

Limbajul
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ÎNTREBARE : Republica 
Federală Germania, pe care 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte. o vizitați pentru pri
ma dală peste citeca zile, 
este al doilea partener comer
cial al României. Ambele sta
te tind spre o nouri dezvol
tare a colaborării economice. 
Deosebirile existente între 
sistemele economice ale celor 
două țări nu limitează oare 
posibilitățile acestei dezvol
tări ?

ciproc și, fără îndoială, de la 
avantajele corespunzătoare în re
lațiile economice. Tocmai pe a- 
ceasta bază a fost posibilă și 
extinderea în ultimii ani a rela
țiilor economice dintre cele două 
state. Apreciem ca, dacă vom ac
ționa în acest sens și în viitor, 
există o larga perspectiva ca ele 
sa se dezvolte pînă 
mult peste ceea ce 
în

desființarea lor. Nu cumva 
asemenea așteptări mari în
gustează perspectivele unor 
progrese limitate la convorbi
rile de la Viena privind re
ducerea echilibrată a trupe
lor în Europa centrală P

1975.

în 1980 cu 
vom realiza

Dumnea-

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Repu
blica Federală Germania ocupă 
un loc important în comerțul 
exterior ai României. în acest an, 
schimburile în ambele sensuri se 
vor ridica la peste 1.8 miliarde 
mărci și probabil în 1975 să ne 
apropiem de 2.5 miliarde mărci, 
ceea ce reprezintă, fără îndoială, 
o cifră importantă atît pentru 
România. dar cred ca chiar și 
pentru Republica Federală 
mania.

Deci, după cum se vede, 
sebirile de orinduiri sociale 
au împiedicat și nici nu pot fi un 
nhstacol în calea dezvoltării co
laborării economice atunci cînd 
se pornește de la egalitatea în 
drepturi, de la respectul

ÎNTREBARE: 
voastră, domnule președinte, 
ați vorbit în repetate rtnduri 
despre anacronismul blocuri
lor militare și ați susținut

RĂSPUNS ! După cum se știe, 
România, ca și alte state din Eu
ropa — socialiste și nesocialiste 
— s-a pronunțat și se pronunță 
pentru desființarea blocurilor mi
litare. Considerăm, într-adevăi, 
că existența blocurilor militare 
este un anacronism, că reprezin
tă o etapă depășită și trehuie să 
acționăm pentru a găsi căile cele 
mai corespunzătoare pentru di
minuarea treptată a importanței 
acestora și, pînă la urmă, pentru 
desființarea blocurilor. Pornind 
de aici, consider că, avînd o ase-

(Continuare în pag, a V-a)

FOTBAL
Ger-

dea- 
mi

re-

de CONSTANTIN STOICIU

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ROMANTICII
Repere biografice pentru o posibilă definiție

__ Ramaatisraaj j*seam*i Re
alism. Riv*ă sj Râspuadere.

Poate v-at as’eptat la o defi- 
n.țic mai DO*u:â. nu “ In fond, 
ce are comun, iți zic mulți, un 
om care între cifre și
formule, intre scheme si circu
ite elecirice cu rom^-.-îsmu! ? 
Pe aceștia, eu i-as întreba la 
rîndu-mi i ce are comun omul 
cu omenia, înțelegerea cu inte
ligența, tinerețea cu arderea ? 
Ar schița probabil un zîmbet 
superior și s-ar strădui să 
mă lămurească in ce măsură 
noțiunile acestea se apropie, 
uneori plnă la oonfuzie. Atunci 
l-aș întreba mai departe i un om

care se aîrăd-'e să-șl alinieze 
toate actele -.±*e de viață la 
fovKâeî comur.. răspundă prin 
ele unor pretenții din ce în ce 
mai exigente $; mai complexe, 
iar toate «v-.rîea să le să vi r seas - 
că ounlnd La bătaie tot emu- 
ziasmvl $j moetuozitatea, t 
neas'.imoărui și jnflă.Ărarea d* 
care dispune, este, poale fi con
siderat lin romantic ? Dacă ar 
răspunde afirmativ, atunci s-ar 
trezi rir-.jtj oe loc în proo-ia lor 
cursă ! iată deci că un om care 
trăiește Intre cifre si formule, 
între scheme si circuite electric? 
are destule lucruri comun? eu 
romantismul”

Radu Muntean u mă privește

dinir-o dată speriat i demor^- 
tra&a La care r.e-a făcu: martori 
e materna-tică • Poiem *a

mag nară amtsteste de
cere« la absurd' sa-J de caka 
-faUeâor iooteze” ’ Tndirjirea s

QAUrtWL d? ce care ?

—Tovarășă dragă. < 
'.Im.c de-a fa*? : j rc: 
i» care ma jntrcbaV- 
rr.ea e a«u : dimineața 
sînt De șantier, seara la 
to* acolo ’ Si acum, dacă 
erați dumneavoastră as fi fost 
tot acolo. Eu de asta nu m-am 
H«’irat oină a .im. că musai îmi 
Irene o ,.rorr.antică“ de nefastă, 
rare să nu blziie câ ÎI vede pe

fj nu arr
-

Mur. -* 
sase 
șa4?, 

nu

bărhatu-su ceasuri pe
'■i . e,t*ur: :>.• noa;?;
Dib celelalte am găsit, dar nu 
Mi-«r trebui: ’ P-ifilm ? Cum să 
f:e astea ve-.-u7i ? Poate doar 
'.--rigă*? din sufletul
mei. câ mi-ar n-ace și mie 
\ 4d e*»ip frumn* d? femei? du
mineca si să-mi zic a<!a-; a 
me-j. bre. cu cur. :n:e. și țoale 
y?-nt?.!eg? O nu suflă

hărham-s i e mai mult d.n- 
derit acasă ' Din aleialte 

am eâsit. După una m-am și 
a-jrîns foarte. Zicea că merge cu

SOFIA SCORȚARU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Duminicâ, zi ploioasa, am văzut meciurile decisive ale 
campionatului de fotbal transmise alternativ de televiziune 
și am observat că nici pe departe lupta, lupta sportivă, se 
înțelege, n-a fost chiar atit de aprigă cum se anunța, iai 
faptul că tribunele unuia din stadioane erau pline și că Io 
sfirșitul celuilalt meci citeva sute de spectatori minați de un 
entuziasm necontrolat au năvălit în teren ca so fie in preojmc 
fericirilor și neașteptalilor campioni n-a schimbat cu nimic 
imaginea de început precipitat de vacanță a acelor băieți 
sănătoși și veseli care se pricep mai bine sau mai rău să 
dea cu piciorul în minge. Cum bănuiesc că îndrâgostiții au
tentici de fotbal și de fotbaliști, cei care își aduc aminte re
zultatul unui meci de acum 20 de ani și sînt în stare să-ți 
dea cele mai năstrușnice amănunte din viața de zi și de 
noapte a unui jucător mai răsărit vor protesta împotriva a- 
mestecului unui necunoscător în treburi atit de delicate, 
îmi îngădui să povestesc aci două mici intimplări în care, fără 
voia mea, o fost vorba despre fatbol și despre fotbaliști.

Prima întimplare m-a pus față in față, pe platforma unui 
tramvai, cu un fost coleg de școală primară, om la munco 
și la casa lui, cum mi-a spus, cu tot ce inseamnă asta, dai 
nu nemulțumit, ci doar puțin imbâtrînit, ca unul care știe 
bine cum merae viața și ce trebuie făcut ca să râmîi mere" 
deasupra Venind vorba despre copii, el avînd un băiete' 
care in loomnă o să meargă la școală, și venind după aceea 
vorba despre cum arată si de ce sint in stare copiii noștri 
și de ce se var apuca ei in viață, mărturisi câ se gîndeși'’ 
ca băiatul lui să fie fotbalist, să se ducă adică la școală cit se 
cere și apoi să nu mai ia oiciorul de pe minge pînă la 30 
de ani încolo, cind si-a făcut suma și poate găsește un pas1 
de antrenor la pitici. De altfel, încă de pe acum boiețe|j; 
nu face nimic altceva detit să joace de dimineață pînă seur^ 
fotbal, cunoaște o mulțime de jucători, se duce la toate me 
ciurile etc. Fiindcă uite, a continuat fastul meu coleg de pri 
maro, dar nu justificindu-se, rememorînd numai niște con 
duzii calegorice. cine o duce mai bine ca fotbalistul, cine 
călătorește te miri unde, cine n-are bătaie de cap, cine e 
'mbrăcat la modă, cine e salutat pe stradă cu respect și 
invidie, cine dacă nu fotbalistul, băiatul ăla care se pri

(Continuate in pag i 11-cri
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in loc să mergem mal departe,
am luat-o iar de la început

într-o discuție cu activul co
mitetului comunal U.T.C. de la 
Tătărăștii de Sus, la un mo
ment dat nu mai înțelegeam ni
mic. O dată se spunea că orga
nizația U.T.C. a cooperativei a
gricole numără 120 de membri, 
pentru ca imediat să se spună 
că numără 240 de membri. Care 
era adevărul?

Pentru că prea des auzisem și 
aici zicindu-se i „In afară de 
copiii de la scoală șl 10—12 sa- 
laria ți, alți tineri nu avem în 
sat“. îi rugasem pe cei cîțiva să 
discute mai în cunoștință de 
cauză și. de cum am încercat, a 
ieșit la iveală haosul care crea- 
■e faSa afirmație că satul a râ
ma* fără tineri. Cifra cea mare 
— 240 — aveam să aflu ulterior, 
* de fapt cifra care se rapor- 
♦ează la județ prin rapoarte sta- 
riițice si de care știa doar se- 
r-etarui comitetului comunal 
TTC. Cifra cea mică — 120 — 
e _ . cam de uz intern și e cu
; ^wcută numai de o parte a co
lectivului. Cei mai mulți mem- 
>rt ai comitetului nu știu nici 
de una. nici de alta. De cifra 
-w* nimeni nu avea voie să 
«» atingă. Secretarul comitetului 
••mimai U.T.C. spunea că în- 
<*- careeare măsură el a în- 
cer?ît s-o corecteze în luna 
martie, dar județul ,.1-a întors"

cu raportul statistic pe motiv ca 
îndrăznise să prezinte o scădere 
a efectivului. Privitor la cifra 
mică, în măsură să dea ceva 
mai multe relații erau membrii 
comitetului U.T.C. al cooperati
vei agricole. Cîntecul lor era 
însă altul 8 se interesează cineva 
direct la ei, spun repede că, cu 
toți, cu cei plecați să lucreze la 
oraș sau pe șantiere, organiza
ția numără 120. Care sînt cei 
mai numeroși i cei plecați sau 
cei rămași ?, pentru ei nu mai 
avea importanță. Cînd și . ’ 
unde au plecat ? Nu mai conta. 
Chit că trimestrial puneau din 
buzunarele lor 60 de lei pentru 
cotizații. Dădeau și scăpau. 
Esențialul era să nu-i găsească 
activistul județean cu restanțe 
la plata cotizației. Tn rest, ..sa
lut, secretare", „să trăiți. tova
rășe activist", și timpul trecea. 
Și se pare că așa au trecut ani 
huni din moment ce nimeni 
pînă acum nu a observat nici 
faptul că printre cei 120 de 
membri ai organizației sînt în
scriși și oameni ai satului care 
au trecut de 35 de ani și de care 
abia se mai știe pe unde lucrea
ză. Se vede treaba că sfînta 
grijă ,,să avem organizație nu
merică bună", fără însă să se 
preocupe de noi primiri. îi sal
vase d® toate celelalte oblica'ii-

pe

Ce era de făcut? Dumitru 
Petcu, activistul, nu-și putea 
închipui că lucrurile stau chiar 
așa. Pe aici mai venise el. în 
luna trecută singur, iar mai 
înainte cu un alt activist mai 
vechi, dar întrebarea t ce tineri 
sînt în această comună ?. ca să 
știe cam ce are de făcut, nu și-o 
pusese și nici cei care îl inițiau 
nu-1 îndrumaseră să și-o pună. 
De bună credință, noul activist 
sperase că măcar în privința a*ta 
n-o să aibă neajunsuri, mai ales 
că știa și faptul fă toate jude
țele primiseră de la C.C. al 
U.T.C. instrucțiuni clare pentru 
punerea la punct a evidenței în 
luna martie. Tată însă că acti
vistul dinaintea lui pentru acest 
sector. Dcrel Musțăreață, în 
prezent mutat Intr-un alt sector, 
mult mai ușor. îi lăsase printre 
altele și această grea moștenire. 
Ce să facă ? Lucrurile nu mai 
puteau continua așa. Ca să poa
tă întreprinde ceva, ca să poată 
îndruma ca lumea, activistul 
trebuia mai înainte să știe ciți 
tineri sînt în comună, cîți lu
crează sau măcar dorm în co
mună. Iar ca să afle toate astea 
trebuia ceva muncă, depusă d? 
cineva care cunoaște bine co
mana. S® vorbea aici și de cifra 
240 O fi ceva <i cu acest nu
măr. Dar. ce nume se ascund în

'ia

spatele lui, cine sînt cei care au 
format o data acest nura^r? Nu 
era nici măcar un tabel. Un nu
măr și atît. Cine să descurce 
evidența încurcată de ani de 
zile ? Dumitru Fetcu dădea 
chiar semne de descurajare. 
Dacă cei din comitetul comu
nal U.T.C. sau C.A P. nu ne vor 
aiuta? Auzise și de la alții că 
Dină nu pune activistul salariat 
mîna. ceilalți nu fac nimic. 
I-am spus că nu e bine să crea
dă una ca asta și am apelat la 
activul comunal U.T.C. pentru 
limpezirea treburilor.

— Si dacă întocmim o situație 
reală, ne sprijiniți pentru ca 
județul să o ia în seamă, să nu 
ne mai oblige din nou la altă 
situație fantomă ?. ni s-au adre
sat membrii comitetului cu care 
discutam.

— Firește, le-am răspuns noi, 
sesizînd în spusele lor. că la 
starea de care vorbim s-a ajun? 
în crimul rînd datorită unor 
activiști care erau mai degrabă 
inspectori ai comitetului jude
țean UT.C.

— Fcarte bine, au continuat 
ei, atunci contați pe noi și în- 
tr-o «âptămînă vom avea oglin
di organizației. Intre timp dum
neavoastră puteți să vă vedeți 
d? -a'te treburi prin comune. 
Dacă avem nevoie de ajutor, vă 
căutăm noi.

„ Făcusem un pas mare; Cîști- 
gasem încrederea unei bune 
nârți din activul comunal și 
aria înseamnă mai mult decit 
aducerea evidenței la zi. în 
concordanță cu realitatea. Ulte
rior am anunțat și secretariatul 
comitetului județean U.TC. care 
ne-a asigurat că. la rîndul lui, 
ne va sprijini cu toată bună
voința. Mai făcusem, așadar, 
încă un pas. Dar ca să ajungem 
aici, a fost nevoie s-o luăm iar 
de la început.

N. COȘOVEANU

DIN MUNCA EDUCATIVĂ
SE RĂZBUNĂ PE

PLANUL CONS TIINTEI
1 J

* ALBA Programul de acum
nu mal seamana cu proiectul

Inițiativa de a participa la 
adunarea generală a organizației 

I de la cooperativa agricolă Va 
lea Lungă ne-a luat prin sur

I prindere. Adunarea fusese pro
gramata pentru una din zilele 

■ următoare dar, profitind de mo
bilizarea ute^tilor la o altă 
acțiune, secretarul a decis să o 
țină acum. Se da peste cap în- 

r tregul program stabilit inițial
dar eu nu vedeam nimic rău în 

I asta. Instructorul comitetului
județean al U.T.C., Augustin 
Dan, era de aceeași părere. 
Ne-am luat i el — caietul volu
minos de oare nu se desparte 
niciodată : eu, bloc-notesul care 
îmi e prieten la fel de devotat 
și ne-am îndreptat spre sediul 

| cooperativei. Uteciștii se strîn-
seseră deja și ne așteptau. După 
o scurta expunere privind con
stituirea Comitetului național

| antifascist, secretara Ana Nistor 
a început să prezinte, proiectul 
pj-o^amuM de pe

III. Citea _apasaț.
pentru ca fiecare sa-și poată
nota ceea ce dorește. Pruna im
presie pe oare mî-am faeut-0 
ascultînd-o era ci am mai auzit 
undeva pr^^mul_ a^ta. Pr»a 
semăna cu cele tnfflnrte tu _ alte 
părți. Nu desprindem _ nici un 
indiciu că ne-am afla la _ o co
operativă agricolă de producție, 
că ceasta s» afla in Valaa
Lungă. Și că Progrr®mult®e 
referă la o perioadă stmt deli
mitată a anului. Acțiunile enu
merate erau formulate la modul 
general, lipsite de personalitate. 
Vor fi inițiate, afirma secretara, 
activități politico-educațive, se 
yor organiza excursii și între
ceri sportive. tinerii vor fi mo
bilizați Ia acțiunile de muncă 
patriotică. Ce anume se va face 
concret, cînd si cine răspunde 
de buna lor desfășurare nu se 
spunea însă nicăieri.. Am ascul
tat pină la canat, dar apoi ne-am 
simțit obligați să intervenim.
Augustin Dan a ținut să subli
nieze din capul locului ca In 
forma prezentată proiectul _ e

init ial
5

mul de activitate, exclamă in
structorul județean.

— De tineri ar fi trebuință și 
la sectorul zootehnic, e de pă
rere inginera Veronica Cîrnațiu. 
Băieții au cam fugit și au lăsat 
pe bătrîni la greu.

— S-ar putea întreprinde ceva 
concret ? Întreabă Augustin 
Dan.

— M-am gîndit îndelung la 
asta, răspunde inginera. Tineri

In sat nu prea avem. Toți lu
crează la fabricile și Întreprin
derile din jur. Singura rezervă 
de care dispunem o constituie 
absolvenții școlii generalei

După o scurtă pauză, aceeași 
utecistă adaugă i

— In ultima vreme am consta
tat că elevii din sat, în număr 
de aproape 500, nu știu cum se 
lucrează In zootehnie, care e 
importanța acestui sector pen
tru cooperativă. Cu regret tre
buie să menționez că. de cînd 
am venit aici — și sînt de a
tunci, slavă domnului, multi 
ani ’ — n-am văzut măcar o 
singură clasă vîzitînd sectoarele 
cooperativei noastre agricole. 
Elevii sînt duși în excursii do
cumentare la fabricile din Me-

diaș, Blaj, Copșa. dar la unitățile 
economice din sat nu.

— Se conturează o altă ac
țiune interesanta, afirmă in
structorul. O lrtîlrlre a uteciș- 
tilor din organizația dumnea- 
• oastră cu absolvenții clasei a 
VIII-a. Nu credeți ca ar fi 
utilă ?

Tn același mod programul a 
fost completat cu alte puncte. 
Fetele și-au manifestat dorința 
de a avea o îrțîlrlre cu medi
cii satului, ca să discute despre 
problemele lor de muncă și de 
viață Uteciștii au căzut apoi de 
acord să inițieze o drumeție la 
cabana din apropiere, să organi
zeze săptămînal, în colaborare 
cu ceilalți tineri din sat, seri 
distractive. N-au fost uitate, se 
înțelege, nici acțiunile de muncă 
patriotică preclzîrdu-se cu exac
titate 
vor fi recoltate, datele la care 
vor fi livrate, precum și can
titățile de metale vechi și ma
culatură ce vor fi colectate.
^mănunch^d propunerile și 

sugestiile făcute în adunare, am 
obținut un program de activi
tate bogat și variat, redactat în 
termeni concreți. aproape fie
care utecîst fiind investit cu o 
responsabilitate precisă.

AL. BÂLGRADEAN

plantele medicinale ce

în comuna Rediu, din județul 
Galați, ne aflăm printre oa
meni harnici, păstrători ai unor 
luminoase tradiții, printre ti
neri dornici de afirmare, mîndri 
de satul natal, dornici să și con
tribuie prin faptele lor la bunul 
lui renume. I-am urmărit dimi
neața, în zorii zilei, cînd ple
cau la cîmp, noaptea cînd se 
întorceau. îmbrăcați simplu, dar 
îngrijit, folosind un limbaj sobru, 
curat. într-o seară, în fața cămi
nului cultural, i-am surprins pe 
doi dintre ei îmbrlrairdu-se. în- 
căierindu-se pe cînd. așezați îm
prejurul lor, îi priveau în tă
cere alti 10—12 tineri. Am rupt 
cercul și am intervenit. Cei doi 
s-au oprit deodată, au zîmbit șl 
mi-au zis t „Ei, se vede că nu ne 
cunoașteți ' Nu sîntem noi din 
aceia. în Rediu, tinerii nu se bat 
intre ei. Ceea ce ați văzut a fost 
doar o glumă". M-am retras în 
tăcere.

Și totuși nici aici, în Rediu, 
nu putem trece în rindul „lucru
rilor mărunte", așa cum am fost 
îndemnați, unele manifestări de 
demagogie, de intrigă, unele 
acte necinstite ale anumitor per
soane. Cînd doi intelectuali ai 
satului, unul director de școală, 
altul inginer agronom, se iau in 
ris într-un mod reciproc descali
ficai, în fața a 15—20 de băieți 
și fete care încă nu au pășit 
pragul majoratului, putem vorbi 
doap de o greșeală de tact. Cînd, 
însă, alți doi intelectuali, după 
ce s-au încălzit bine la bufetul 
din sat își uită funcțiile impor
tante și demnitatea de cetățean 
și încep să-si aplice unul altuia- 
lovituri, nu mai putem vorbi 
nici măcar de așa ceva. Și tot 
aici, am ascultat din gura unei 
tinere profesoare, altfel stima
bilă, și a unui învățător cuvinte 
greu de reorodus desore colegi 
de-ai lor. M-am întrebat, și i-am 
întrebat și pe ei. de ce nu spun 
aceste vorbe și într-un cadru or
ganizat, unde afirmațiile sint 
verificabile, unde Dărerile unuia 
pot fi confruntate si controlate 
cu părerile celorlalți. Am primit 
răspunsuri echivoce i spunem 
noi. dar ce folos ?

Cînd aî însă de afirmat un a
devăr, lupți pentru a-1 putea a
firma. Aici, pe lîngă bîrfă, este 
vorba si de lipsa curajului de 
oninie. Desigur, are dreptate ti- 
nărul medic Teodor Bărbieru. 
care îmi spunea, referindu-se 
probabil si la subiecții de mai 
sus « „Intelectualitatea trebuie 
să fie un exemplu pentru locui
torii satului și, mai ales, pentru 
tinerii cooperatori. Unii intelec
tuali de la noi nu 
fiindcă nu dan 
primul rînd. de 
navetiștii pleacă 
c°i localnici beau 
de vin mai mull. ___ ...
corwt. integru ; demagogia mi
roase urît".

s«*nt respectați 
dovadă el. în 
corectitudine t 
mai devreme, 
cite un pahar 
Trebuie să fii

nieze din capul locului ca In 
forma prezentată proiectul e 
neforeSDur7ător. Trebuia modi
ficat radical ca să răspundă cu 
adevărat necesităților locului și 
momentului.

— S-o luăm cu încetișorul. 
propune el uteciștilor. Care e 
sarcina voastră cea mai impor
tantă în perioada care urmează ?

— Să declanșăm și să ducem 
la capăt campania agricolă, răs
punde o fată.

— Așa e 1 Ce poate întreprin
de organizația U.T.C. pentru 
realizarea acestui deziderat ?

_  Ceea ce a întreprins șl 
anul trecut, îi dă replica aceeași 
fată. Să constituie echipe de 
elevi și studenți care _ să parti
cipe la recoltat. Tn prima etapă 
s-ar putea forma 4—5.

— Iată o acțiune interesantă 
care trebuie cuprinsă în progra-

Un adevăr e acela că tînărul 
loan Cernea, instructor al Co
mitetului județean Mureș al 
U.T.C., și-a început activitatea 
pe un teren înțelenit, îmburuie- 
nit de nepăsarea celor care l-au 
precedat. De aici însă, pină la a 
crede că într-un anumit loc nu 
se poate lucra cu tinerii, e o 
cale lungă. O părere cit de cit 
realistă despre tineri se poate 
forma numai după mai multe 
zile de discuții cu ei, ori de cu
noaștere a lor nu din relatările 
altor activiști care se perindă 
prin comună ca printr-o sală de 
așteptare. Tot adevărat este că 
un stil eficace de muncă nu se 
formează de la o zi la alta, dar 
de aici pînă la a nu le cere noi
lor organe, care de fapt sînt 
alese de mal bine de șase luni, 
decit foarte puțin față de ceea 
ce le cer înseși atribuțiile lor. 
înseamnă să aștepți expirarea 
mandatului lor ca atunci să le 
mulțumești pentru activitatea 
desfășurată... formal. Să zicem 
că la Fărăgău, comună situată 
în perimetrul de activitate al 
instructorului, nu se poate în
treprinde nimic cu tinerii. Ca 
toate că părerea noastră e alta. 
Din multitudinea neregulilor pe 
care le-a lăsat activistul dina
intea lui Cernea în amintita 
comună, încă una a format ca
pătul de la care trebuia să se 
înceapă. Și care, ca multe din 
începuturi, părea mai întîi im
posibil. Dună unele discuții între 
reporter și activist, dacă se 
poate sau nu se poate, am a
juns la înțelegerea de a încerca 
o acțiune comună. Nu in locali
tatea amintită, și aceasta 
cauză că instructorul avea 
scris cu aldine în agenda 
înminarea de carnete uteciștilor 
nou primiți. 30 la număr, într-un 
sat aparținător comunei Lunca. 
L-am rugat deci pe activist să 
se gindească timp de o noapte 
și el la posibilitatea de a face 
din înminarea carnetelor unui

din momentele de care tinerii 
să-și amintească peste ani. Tdeea 
nu s-a lăsat așteptată.

— M-am gîndit să organizăm 
la nivel de comună, mi-a rela
tat el a doua zi. o întîlnire cu 
absolvenții claselor a VIII-a și 
a X-a. lucru care nu s-a mai 
întîmplat pină acum, pentru a-i 
sărbători, și cu această 
să înmînăm și carnetele 
primiți.

— Cu ce vă pot ajuta 
treaba asta ?

— Cu prezența.

ocazie 
noilor

eu la

(Urmare din pag. D 

tier lucrează efectiv, în medie, 
doar patru zile pe săptămină. In 
fiecare săptămînă, două zile lu
crătoare, plus duminica sînt 
moarte. Lunea și simbăta cei 
mai mulți nu dau prin șantier. 
Și anul trecut, tot în acest mod 
s-a lucrat, de unde și lrtlrz|erile 
mari acumulate la toate obiecti
vele. Noi ar trebui să încheiem 
activitatea de construcții mon
taj pină la 30 septembrie, dar 
după cum merg lucrurile, con
structorii vor fi aici și la anul.

Așa se face că din martie 
pină acum, în loc să scadă, res
tanțele au sporit cu mai bine de 
o lună.

— Noi, montorii, trebuie sa 
așteptăm după constructori, sîn
tem ținuți pe loc din cauza lor, 
ne spune ing. Mircea Niculescu, 
sef de șantier în cadrul Trustu
lui de instalații și montaj, 
București. Avem forță de mun
că suficientă, dar de multe 
ori am fost nevoițj să stăm

din 
în- 
lui

degeaba neavind asigurat front 
de montaj. La ora actuală nu 
avem front de lucru la silozu
rile de ciment etapa a II-a, 
depozitul de păcură etc., iar la 
fabrica de granulit trebuia să 
începem montajul dar abia 
acum se sapă fundațiile. Toa
te aceste întîr^zieri sînt impu
tabile constructorului — Șan
tierul 3. T.C.T. Pitești.

Am trecut, împreună eu foto
reporterul pe la toate aceste 
puncte de lucru să vedem cum 
se acționează pentru recupera
rea restanțelor, ce măsuri au 
luat constructorii pentru ca in 
cel mai scurt timp să creeze 
peste tot unde sînt în ^.11x1®- 
re frorft de lucru montorilor. 
Dar n-am găsit nicăieri concen
trarea de forte necesară, nu pu
tem vorbi despre preocupare. 
Mai reped® despre lipsă de or
ganizare, despre muncă la în- 
tlmplare, de azi pe mîine. fără 
finalitate precizată în timp, pu
tem verbi. Dulgherii din echi
pa lui Vasil? Gurgui de

tru tovarășa Neagu acțiunea 
era sortită de la bun început 
eșecului. In plus, un alt motivi 
a doua zi era foarte ocupată. 
Un avertisment ca să nu con
tăm prea mult pe dinsa. 
iscau întrebările ? '
mobilizarea ?

Se 
cine face 

__________ cine pavoazează 
căminul cultural ? cine prezintă 
programul artistic ? 
bește tinerilor ? cine va 
buchetele de flori și cine le 
înmîna ? cine se va ocupa 
muzică pentru dansul ce 
urma după festivitate.

cine vor- 
face

va 
de 
va

Motivul

era ccnmudtuleH

Sarcina reporterului era. așa
dar, mai mult decit ușoară.

— Cum v-ati gîndit să proce
dați ?

— Miercuri dau un telefon 
locțiitorului de secretar pe co
mună, tova'ășa Maria Neagu și 
joi mă deplasez la Lunca, unde 
voi vedea ce mai e de făcut.

După ce galopasem miercuri 
prin satele Poarta, Fărăgău, 
Tonciu, Filpișu Mare. Breaza, cu 
alte treburi, spre seară, „ino
portun". eu vin cu propunerea 
deplasării la Lunca, unde afla
sem că lucrurile nu merg chiar 
cum trebuie. Irțn-adev’ăr. odată 
ajunși acolo, vedem clar că pen-

— De pavoazarea sălii, pro
gramul artistic, culegerea flori
lor și înminarea lor, mă voi o- 
cuoa eu. se angajă tînăra pro
fesoară Rodica Damian, coman - 
dant-instructor al organizației 
de pionieri din școală. Sconta, 
desigur, pe antrenarea la acti
vitate a pionierilor, a utecisti- 
lor elevi și cadre didactice, an
gajament care a șj fost onorat 
în întregime.

— De mobilizare se vor ocuna 
secretarii organizațiilor din 
școli, intervine instructorul loan 
Cernea. Zis si făcut Cine să 
vorbească tinerilor ? Poate să o 
facă foarte bine instructorul.

directorul școlii, un profesor, un 
alt cetățean recunoscut ca 
fruntaș al comunei. Tn lipsa 
primarului, i s-a adresat invi
tația. și a fost acceptată, locții
torului secretarului comitetului 
comunal de partid. tovarășul 
Ioan Damian.

Se apropia ora serbării. Ora 
16. Grupuri de uteciști și pio
nieri. îmbrăcați sărbătorește se 
îndreptau spre căminul cuîturaL 
Unii dintre ei păreau nedume
riți. Nedumeriți păreau și cetă
țenii din comună : nu mai vă
zuseră axa ceva. Nu-și puteau 
închipui că tineri: pot fi sărbă
toriți pentru că termină școala 
sau oentru că au fost primiți 
in rinduril» uteciștilor. A început 
festivitatea. Pentru orima dată, 
de cind e activist, Maria Neagu 
a 0 asemenea acțiune.
Ajutata de instructor, s-a des
curcat destui de bine. Nu s-au 
sous cuvinte mari, ci sincere, 
izvorîte din emoția momentu
lui. din înflăcărările virsteî. 
Participanții ne-au asigurat că 
nu vor uita niciodată această zi.

Mai tirm. în camera de o»- 
peți a consiliului popular, de- 
veiii de acum familiară, in
structorul rupse tăcerea i

— Pentru ce am făcut astăzi, 
trebuie să r.e felicităm reciproc.

Era satisfăcut. Cistigase un 
nas spre încredere. Ceea ce 1 se 
părea pină atunci imposibil s-a 
realizat. Motivele invocate, 
campania agricolă, sfîrșitul d® 
an școlar, linsa secretarului 
U.T.C. din comună, pregătirile 
pentru admitere etc., etc., s-au 
dovedit, dincolo de adevărul De 
care îl conțin, doar oiedici fic
tive. existente mai degrabă în 
c-omodiîatea organizatorilor. A 
fost o împrejunane din care, fără 
îndoială. au avut de învățat ală
turi de organele alese din co
muna. si activistul comitetului 
județean U.T.C.

întrebarea este însă dacă tre
buie să ne mărginim doar la o 
asemenea poziție de condamna
re, insuficientă din punct de ve
dere moral, educativ. Răspunsul 
nu poate fi decit negativ. Dato
ria fiecărui om animat de idea
luri înalte este de a milita cu 
toată tăria pentru o opinie să
nătoasă, pentru respectarea tu
turor normelor de conviețuire, 
de a lupta cinstit și nu cu ano
nime, așa cum s-a procedat îm
potriva lui Stere Eni, director al 
Școlii generale din Rediu și se
cretar al comitetului comunal 
U.T.C. A fost învinuit de relații 
imorale, s-au oorriț anchete din 
partea organelor de miliție și a 
inspectoratului școlar județean, 
anchete în care au fost antrenați, 
lrțr-ur mod deloc onorabil, ci
te va tinere care ar tpebui să s» 
bucure de toată considerația sa
tului. Noi nu susținem că Stere 
Enj este curat ca lacrima, ba, 
din contră, din ceea ce am reu
șit să cunoaștem avem multe 
să-i reproșăm, însă apreciem ca 
recomandabile cu totul alte căi 
pentru intervenții în astfel de 
cazuri. Dacă vrei să-ți dovedești 
principialitatea, trebuie să o fari 
deschis, asumîndu-ți întreaga 
răspundere. Fiindcă numai așa 
se pot obține schimbările nece
sare în conștiință și în atitudine, 
numai așa se poate forma acel 
curent al opiniei publice sănă
toase, manifest^da-și influenta 
pozitivă, tonică.

Desigur, nu se poate spune că 
în comuna menționată nu există 
un curent al opiniei sănătoase ; 
ea nu a ajuns încă la forța ne
cesară pentru a stăvili tot ceea 
ce nu este în concordanță cu 
echitatea socialistă. Am auzit pe 
mulți vorbind pe la colțuri des
pre naveta tehnicianului Traian 
Popa, președintele cooperativei 
agricole de producție, dar numai 
pe la colțuri, în mod discret, ca 
să nu se audă prea departe în 
jur. Tovarășul primar ne spu
nea i „Președintele cooperativei 
este un băiat bun, energic, nu
mai că se plimbă la Galați (80 
km dus-întors) nu pe buzunarul 
lui, ci pe al nostru". Iar șoferul 
Gazului de la C.A.P., pe care 
1-am întrebat dacă este obosi
toare munca sa, ne-a răspuns » 
„E mai greu . sîmbăta și lu
nea dimineață, cînd trebuie să-^1 
duc și să-^1 aduc de la Galați pe 
tovarășul președinte" I-am ur
mărit și noi o asemenea esca
padă : joi, 31 mai, a pornit spre 
Galați cu un camion (care l-a 
așteptat în fata sediului cît a 
ținut ședința de plan). A doua 
zi dimineață a pornit iarăși Ga
zul după el și l-a adus la Rediu 
la ora 10 și un sfert. Și oamenii 
văd, observă, alții tac, alții vor
besc în șoaptă, unii se întreabă 
de ce a trebuit ca la Rediu «ă 
fie neapărat Dreședinte un teh
nician domiciliat în centrul mu
nicipiului Galați, fost sef al unei 
unități de vin-alcool, care nu 
are nimic comun cu satul lor și 
care face naveta cu * 
nității lor agricole.

Este cazul, desigur 
nem întrebarea " 
zația U.T.C. de 
comunal U.T.C.. 
ceva la crearea . 
matului de re.soectare cu stric
tețe a principiilor echității so
cialiste. Din păcate, răspunsul 
este simplu i printr-o inactivi
tate întinsă De o perioadă de 
șapte luni, exemplificată sufi
cient prin nedesfăsurarea adu
nărilor generale, nu s-a putut 
crea cadrul necesar pentru ca 
tinerii să-și spună deschis pă
rerea. Nici în ce-I privește pe 
Stere Eni, secretarul comitetului 
comunal U.T.C.. implcat in două 
anchete pentru relații imorale, 
tinerii nu au putut să-și spună 
deschis și organizat părerea, să 
analizeze faptele, să j-a ei înșiși 
o hotărire. Da. este adevărat, 
proiectul de norme al muncii și 
vieții comuniștilor a fost dezbă
tut în cadrul cercurilor învăță- 
mîntului politie U.T.C., dar nu
mai atit, nu s-a urmărit pe urmă 
și respectarea acestor norme, a
plicarea învățămintelor lor, ini
țierea unor acțiuni în spiritul a
cestor norme. Prezența unor mi
nusuri, a unor rămășițe în con
cepții ?i atitudini poate fi fi
rească. însă poziția de spectator 
al comitetului comunal U.T.C. 
este cu totul nefirească. Ea dez
văluie consecințele regretabile 
ale inexistenței unei vieți de 
organizație normale, consecințe 
care se răsfring pe toate planu
rile activi^i^j^țUL

Dacă pînă anul trecut nu se 
putea vorbi despre realizări în 
sectorul zootehnic al cooperati
vei agricole din Ciochina, jude
țul Ialomița, în prezent există 
motive temeinice pentru a purta 
o discuție pe această temă. O 
dată cu introducerea acordului 
global s-a trecut la revizuirea 
atentă a tehnologiilor de pro
ducție și a metodelor de lucru, 
au fost descoperite rezerve in
terne pînă atunci ignorate, fapt 
ce s-a repercutat favorabil asu
pra rezultatelor obținute în pri
mele luni ale anului. La adu
narea generală care a premers 
semnarea contractelor de muncă 
în acord global, au fost scoase 
la iveală prin discuții la obiect 
și într-un profund spirit critic 
dar, mai ales autocritic, așadar 
au fost evidențiate toate ne
ajunsurile existente în relația 
îngrijitor-conditii de muncă, lip
surile care dăinuie ^justificat 
în sectoral zootehnic. Ca ur
mare a analizei atente a tu
turor factorilor de natură să 
determine echilibrarea „ba
lanței", adică a sumelor in
vestite cu cîstigurile obținute, 
explicîndu-se detaliat avantajele 
ce decurg din aplicarea sistemu
lui de retribuție a muncii în a
cord global, „contul" de la zoo
tehnie a cunoscut simțitoare a
meliorări. întreg efectivul de 880

și va „cîntări" greu în balanța 
cîștigurilor de la sfîrșitul anu
lui.

Tot ca urmare a unei îngrijiri 
mai atente și a furajării judicioa
se a vacilor au putut fi livrate 
statului, într-o primă,, manșă", 
515 hectolitri de lapte — canti
tate mult superioară celei obți
nute anul trecut pînă la aceeași 
dată și de la același efectiv. 
Tariful după care sa face retri
buirea muncii în acord global 
acționează după cum se vede ca 
veritabil stimulent în activitatea 
celor 72 de îngrijitori care au, să 
mienționămi, în medie o vechime 
de 12 ani în meserie. Faptul că 
fiecaie din ei răspunde de un 
efectiv de capete — 16 pe 
parcursul unui an, obligă la o 
supraveghere permanentă și de 
calitate. Furajarea se face la 
timp, curățenia animalelor și a 
grajdurilor este exemplară, îngri
jitorii se „bat" pentru soarta fie
cărui „gram de spor" sau litru 
de lapte în plus. „Sporul de bani 
obținut prin trecerea tineretului 
bovin de la categoria a II-a la 
categoria I de greutate, sau prin 
creșterea cantității de lapte pe 
cap de vacă furajată, constituie 
argumentul cel mai solid în 
munca noastră de zi cu zi" ne 
spune Vasile Ștefan, unul din 
îngrijitorii fruntași. Nu mai pu
țin important este preocuparea

Spre rentabilizarea 
maximă a sectorului

zootehnic

pildă, nu pot începe cofra'ele 
pină cind nu-și termină treaba 
fierarii betoniști. Dar aceștia 
neavind asigurat front de lucru 
pe șantier au plecat în altă par
te. De aproape două săptămini

ful punctului de lucru, nu es‘e 
îngrijorat deloc de situație. în 
ceea ce îl privește are o 
justificare : ..doar la 7 mai am 
aflat că răspund de această lu
crare. Așa că...".

Constructorii
dulgherii așteaptă fierarii beto- 
niști, iar montorii așteaptă și ei 
front de lucru. Nici la fabrica 
de granulL constructorii nu se 
omoară prea tare cu lucrul, 
chiar dacă.

TREBUIA SA INCEAPA MONTA
JUL $1 SINT ABIA LA FUNDAȚII

Pe locul unde trebuia să ve
dem inălțată deja hala noii fa
brici de granulit se marchează 
prin ț ăruși locurile viitoarelor 
fundații. Maistrul Ion Sima, șe-

— De Ia cine ati preluat-o ?
— De la nimeni *
Pe urmă aveam să aflăm că 

terenul acesta unde se sapă a
cum fundațiile a fost ocupat cu 
materiale de construcții. în spe
cial fier beton. Constructorul 
n-a vrut să-l elibereze decit dacă 
beneficiarul ii plătește această 
muncă. Beneficiarul n-a fost 
insă de acord. Și uite așa. tot 
certindu-se pentru cîteva mii de 
lei cit ar fi costat degajarea te
renului. a țr2cuț mai bine de o 
jumătate de an fără să înceapă

mașina u-

să ne cu- 
și organ i- 
comitetul

dacă 
aici, 
au contribuit cu 
si întărirea cli-

vaci, juninci și tineret bovin a 
făcut un salt cantitativ și calita
tiv mai mult decît promițător. 
Astfel, sporul de greutate la ti
neret pînă în 6 luni a ajuns la 
70C gr zilnic față de 500 gr cît 
fusese planificat; la tineret în
tre 6—12 luni, sporul este de 
800 gr față de 700 gr cît se pla
nificase inițial. Dat fiind reali
zarea acestor depășiri, s-a hotărît 
ca media de valorificare la cele 
80 de capete tineret bovin ce 
vor fi livrate pînă la sfîrșitul 
anului, să fie de 360 kg exem
plarul, greutate peste media de 
valorificare propusă la nivelul 
țării și care va asigura o creștere 
substanțială a veniturilor. In to
tal vor fi livrate statului peste 
44 tone de carne. De asemenea, 
vor fi livrate pentru îngrășătorii 
148 capete tineret pînă în 6 
luni, la greutatea de 120 kg ceea 
ce reprezintă un spor de cîteva 
kilograme la fiecare exemplar. 
Pentru realizarea obiectivelor 
propuse, una din primele măsuri 
a fost popularea la timp, la în
treaga capacitate, a tuturor spa
țiilor existente. Cele șapte graj
duri, din care în șase se practică 
adăparea automată sînt folosite, 
astfel, la randamentul lor maxim. 
O altă măsură hotărîtoare pentru 
cîștigurile cooperatorilor a fost 
trecerea întregii suprafețe de 220 
hectare de masă verde la ferma 
zootehnică. Pentru ca furajarea 
să se facă în mod rațional și 
conform indicațiilor de speciali
tate, au fost semănate 100 ha cu 
porumb siloz. 70 cu lucerna, 32 
cu borceag. 20 cu sfeclă furajeră 
și 2 cu gulii furajere. Prima re
coltă de masă verde care se 
stringe acum de pe cîmp se anti
cipează a fi de 9 000—10 000 kg 
la hectar. Din această primă 
recoltă se „înfruptă" din plin 
întregul efectiv ceea ce se sim
te la „rfntar" încă de pe acum

susținută pentru ameliorarea 
efectivului și creșterea natalită
ții. In acest sens, junincile ges- 
tante vor înlocui la anul toa
te exemplarele cu producții 
mici. Dacă pînă anul tre
cut producția de lapte pe cap 
de vacă furajată era de 1200 
litri, anul acesta s-a ajuns la a
proape 1800 litri, ceea ce în
seamnă destul de mult pentru o 
perioadă de câteva luni doar. 
Printre resursele de rentabilizare 
a producției de lapte și condiți
ile acordării venitului garantat 
trebuie situat și nivelul prețului 
de livrare. Datorită procentului 
mare de grăsime care se menți
ne Ia un indice ridicat, coopera
tiva a obținut un preț bun pe 
litru de lapte.

Sînt acestea cîteva din posibi
litățile pe care le-a abordat 
cooperativa în condițiile unor 
sarcini de producție reale și ala 
unor tarife stimulative. îmbună
tățirea evidenței primare și con
tabile. introducerea în practica 
muncii a analizelor economice 
periodice, confruntarea cheltuie
lilor cu veniturile, calcularea 
prețului de cost, reprezintă tot 
atîtea mijloace de aflare și valo
rificare a căilor de rentabilizare 
a producțiilor de came și lapte, 
mijloace la care cooperativa re
curge în mod aurerț. Dar, așa 
cum ne asigura inginerul-șef al 
cooperativei, Dîrlic Alexandru, 
depistarea căilor de acces spre 
cîștiguri din ce în ce mai mari 
ai devenit preocuparea permanen
tă a tuturor cooperatorilor. Acor
dul global se dovedește în fapt 
— cum se exprima interlocuto
rul nostru — o cheie care des
chide toate „ușile" spre rentabi
lizarea maximă a sectorului 
zootehnic.

NICOLAE ADAM

Un colț inedit de pe valea Oltului.
Foto: EM. TĂNJALAMIRCEA BORDA ION CHIRIC

lu^ările. S-au certat pentru cî- 
teva mi1 de lei. uitind că tim
pul pierdut astfel ar putea costa 
în fina citeva milioane de lei. 
deoarece slfit puține șanse ca 
fabrica de granuîit să fie gata

cest eveniment se va întimpla 
la 30 iunie — „ultimul" termen 
reactualizat. De ce ? Din mai 
multe motive.

— în primul rînd. datorită ca
lității ne-corespunzătoare a uti-

s-au angajat
pină !a 31 decembrie, asa cw 
prevede planul de sta De iMto' 
că toate cale peste o mfie âe 
tone de utilaje necesare acestei 
fabrici sînt demult in șantier^.

UTILAJE REBUT SI ALTE „AMĂ
NUNTE" COSTISITOARE

în octombrie anul trecut tre
buia să intre in producție și fa
brica de ciment N-a intrat nici 
la al doilea termen. în ianuarie, 
și e foarte puțin probabil că a-

lajelor livrâ’e de întreprinderea 
mecanică Cluj, declară Gh■ecn- 
ghe Simion. șeful echipei de 
montaj. Nepotriviri de flanșe 
D:e«e montate invers, sute de 
metri de sudură de slabă calita- 
•e, subansameîe incomplete, pa 
scurt lucrări făcute parcă in bă
taie de joc. Am remediat noi ce 
s-a putut. d3r am ajuns la axe 
blocate, montate cu.. barosul și 
n-o putem scoate singuri la ca
păt. Furnizorul ne-a trimis 
doar doi sudori, tărăgănează re
medierea defecțiunilor. Și mi-e

recaz că sintem ținuți pe loc. nu 
pu^m să garantăm respectarea 
celui de al patrulea termen de 
punere în funcțiune, adică 30 
iulie. Lucrez d- mulți ani pe 
șantiere, dar o rușine ca asta 
nu mi s-a mai intimplat

Nu trebuie să se înțeleagă 
Insă că întreaga vină pentru în- 
t’rzierile arătate pină aicj apar
ține aonstruatonJ^lUi și furnizo
rilor de utilaj»- Atit beneficiarul 
cit și mo^orM au contribuit din 
olin la crearea și menținerea a- 
a»■st?l «lțuațli. Tn mare parte li
nia a V-a de -âiment nu va in
tra In fura^lure mai repede de 
30 iulie, pâ.rtnu că moara nr 3 a 
aș^eD^t mai bine de patru luni 
in Giurgiu s-o aducă beneficia
rul Ia montaj Tn felaș.i timp, 
montorii execută cu predilecție 
■ucrările cu valori mari care la 
asigură îndeplinirea planului 
global, nu «e complică cu tot fe
lul de ..amănunte". Un exemplu: 
la 5 iunie beneficiarul întocmise 
o listă cu 168 de lucrări mărimte 
neexccutate la linia a IV-a de

ciment. Un alt amănunt semni
ficativ : peste 200 tone de utilaje 
din cele împrăștiate în jurul 
combinatului nu mai sînt nece
sare. Au fost contractate... in 
plus. Altele sint descompletate.

★
Ce se poate face acum, ce 

trebuie întreprins de urgență 
pentru recuperarea restanțelor ? 
Reproducem opinia tovarășului 
ing. Ion Iacobescu. directorul 
combinatului : ..în primul rînd 
constructorii trebuie să-și con
centreze toate eforturile pentru 
a crea în permanență montori- 
lor front de lucru. Se impune 
de asemenea o mai bună orga
nizare a muncii de șantier, o fo
losire mai rațională a forței de 
muncă existente. Iar montorii să 
comol»teze în cel mai scurt timp 
posibil liniile de ciment cu tot 
ce trebuie, inclusiv la instala
țiile de comandă, forță și ilumi
nat. în acest fel am avea toate 
șansele să recuperăm restanțele 
pină la sfirși•ul anului"

Să le urăm succes 1
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Un tînăr a
devenit utecist

Petre Olteanu e un ttnăr ca 
multi alții... L-am întâlnit în- 
tr-una din secțiile fabricii nr. 2 
din cadrul IPROFIL „23 Au
gust" din orașul Tîrgu Mureș. 
E unul dintre tinerii care, cu 
puțin timp în urmă, a primit 
carnetul roșu de utecist, urmare 
a unei dorințe firești de inte
grare în marele efort colectiv al 
tinerei noastre generații, Gîn- 
duri care își găsesc expresia în 
munca de zi cu zi, în activitatea 
sa în cadrul organizației. Sînt 
lucruri pe care le-am desprins 
din răspunsul său, poate cam o- 
colit dintr-o pudoare lesne de 
înțeles în fața vorbelor ..mari", 
cărora li se preferă fapte și im
presii disparate, răspuns pe care 
mi l-a dat la întrebarea : Ce te-a 
determinat pe dumneata. Petre 
Olteanu, să devii utecist ?

„Cînd am terminat școala ge
nerală am vrut să dau la liceu. 
Tata însă, care lucrează de vreo 
șapte ani aici, în întreprindere, 
mi-a spus să vin la profesio- 
nală. să-mi fac un rost și po 
urmă pot să-mi fac și liceul. Am 
ascultat, mai din convingere, 
mai pentru că îmi spunea tata... 
Dar'în școală cel mai mult m-au 
atras oarele de practică. Socotise 
bine tata. Așa s-a făcut că, dacă

în școala generală invățam eu 
cum învățam, adică eram al 
treilea, al patrulea în clasă, in 
școala profesională am tot luat 
premiul intîi... Dar m-ați între
bat altceva... Vedeți, in școala 
profesională erau majoritatea 
uteciști. primiți încă din școala 
generală. Poate de aceea nici 
nu s-au făcut primiri in clasa 
noastră. Poate și pentru că nu 
s-a preocupat nimeni... Știu 
Aici, în întreprindere, după ce 
am terminat școala, s-a intîm- 
plat că nu mi-a mai spus ni
meni că dacă nu sînt utecist să 
rămîn deoparte. Ba m-au și che
mat la ședințe, cînd se discuta 
planul, și ce putem face noi. ti
nerii. pentru plan, sau la mun
că patriotică, sau Ia alte activi
tăți. Eram și eu. care va să 
zică, in rînd cu ceilalți. 
Dar simțeam că mai tre
buie ceva. Parcă nu era cinstit 
să participi din afară, la acțiuni 
pregătite și gindite de alții. Par
că nu era cinstit să nu mă an
gajez și eu direct si deschis, sâ 
fiu demn de numele de utecist. 
Pentru că utecistu] trebuie sa 
fie totdeauna cinstit, sincer, un 
model de comportare. Intrind 
în organizație voiam să-mi asum 
deschis aceste obligații și asta

în primul rind pentru mine. 
Abia așa as fi fost ca ceilalți. In 
rest, la primirea mea în U-T.C., 
m-au întrebat toț așa. ca dum
neavoastră. de ce vreau să intru 
în organizație. De asta, am spus: 
ca sâ fiu și eu alături cu toți 
tinerii din România, sâ activez 
alături de ei. Pentru câ aici in 
organizație m-am simțit și eu 
egal cu ceilalți, și am văzut câ 
ce fac eu. cit de puțin, e lua’ in 
seamă... Acum, la toamnă, vreau 
sâ dau la Liceul industrial. In 
întreprindere am vâzut că ma- 
am de învățat multe. Trebuie să 
învăț pentru a fi un bun mun
citor, un bun utecist. $i fra’e- 
meu care termină anul acesta 
școala generală, tot aici va veni. 
Pentru câ de început cu ade
vărat, cu munca se începe...**

MARIAN GRIGORE

Desen de
MIHU VVLCĂNESCU

La clubul tineretului 
de luni pînă sîmbătă 
O invitație pe care ne-o fac comitetele U.T.C.

de sector din Capitală
— Ce activități desfășoară 

în această săptămînă clubul 
tineretului pentru tinerii din 
sectorul dumneavoastră'?

Răspund activiști ai comi
tetelor U.T.C. de sector.

Mihai Hîrjeu. prim secre
tar al Comitetului U-T.C. al 
sectorului IV : ,,La clubul 
T4 luni (ieri — n.n.) si marți 
vor avea 10c ședințe ale 
cercurilor și activități de 
club obișnuite. Marți se în
cheie ciclul de exnuncri te
matice „Pagini din istoria 
cunoașterii". De astă dată 
Rudolf Mayer de la Muzeul 
de istorie naturală ..Gr. An- 
tipa" va vorbi despre „Teo
ria evoluției vieții contra 
teoriilor fixiste". Joi. la una 
dintre ședințele bilunare ale 

ț Clubului tinetelor fete, cer- 
' cetitori de la Muzeul de 

Istorie al R.S.R. și Muzeul 
Literaturii Române vor con
duce dezbaterea pe tema 
„Dimitrie Cantemir, ilumi
nist și savant de seamă, pa
triot și luptător pentru liber
tatea patriei". Va urma un

program muzical susținut de 
formațiile clubului $j o seară 
cultural-distractivă. Vineri, 
in ciclul „Să cunoaștem le
gile țării", se va tine o în- 
tîlnire cu un jurist la care 
se va dezbate ..Legea cu pri
vire la asigurarea secretului 
de stat. Sîmbătă va fi seară 
cultural-distractivă. Dumini
că. din nou seară distracti
vă. și tot duminică formații 
artistice ale clubului se vor 
deplasa in comuna Vasilați, 
unde vor susține un program 
pentru tinerii de acolo.

lata și răspunsul Comitetu
lui U.T.C. al sectorului V: „In 
săptamina aceasta, programul 
„Tehnic-clubului" are urmă
toarea structură : luni (ieri 
— n.n.) — activități sportive 
in parcul clubului și activi
tăți de club. Marți, in cadrul 
Cabinetului de științe socia
le. are loc o gală de filme 
tehnico-șiiințifice. Miercuri, 
tot în cadrul cabinetului de 
științe sociale, o dezbatere 
condusă de jurista Mihaela 
Tudor. în ciclul „Etică și e-

chitate socialistă". Tema pusă 
în dezbatere va fi „Legisla
ția țării în apărarea, onoarei 
Si demnității personale". Joi 
se va ține o seara cultural- 
distractivă. Vineri, în ciclul 
„Omul, știința, natura", va 
avea loc expunerea intitulată 
„Știință și credință", vorbeș
te Sorin Iulian. Sîmbătă — 
seară cultural-distractivă. Di
mineață — un program festiv 
dedicat Zilei învățătorului, eu 
participai ea cadrelor didac
tice din sector. Duminica, 
din nou seară cultural-dis
tractivă. Centrul de vară cu 
activități de vacanță pentru 
elevi se deschide luni, 2 
iulie".

Așadar, invitațiile sînt fă
cute. Să mergem, in cursul 
acestei săptămini, la casele 
de cultură, dînd curs, cu în
credere, acestor invitații, r? 
cei cu care nu ne vom întîl- 
ni acolo, îi vom ține la curent 
prin intermediul ziarului, cu 
activitatea dedicată nouă, ce
lor invitați. Pe curind, pri
mele impresii.

...și un altul
vrea să devină

De opt luni Petre Calciu 
este sudor al Întreprinderii de 
utilaj chimic din Gâești. Are 
19 ani și de curind a cerut să 
intre în organizația Uniunii 
Tineretului Comunist.

— De ce vrei. Petre Calciu, 
să devii utecist ? ..

— Ca să fiu și eu in rind cu 
ceilalți tineri.

— Pînă acum nu ai fost tot 
cu ei ?

— Nu peste tot și nu totdea
una.

— Cam unde $i cină ?

— în multe locuri ți de 
multe ori. Cind organizația 
U.T.C. face cite ceva, eu sint 
ultimul luat in seamă dacă nu 
chiar lăsat deoparte. Mai fi
les cind se string la ședință, 
in secția turnătorie sint singu
rul neutecist și atunci cind au 
adunări vâzîndu-i că toți râ~ 
min, căutindu-se unul pe altul, 
ața mi-i de necaz... Pe mine 
nimeni nu mă întreabă de ni
mic, parcă nu aș fi de-al lor.

— Pentru că te-ai referit la 
ședințe, unii se sperie de ele, 
caută să fuga.

— Se poate. Eu am fost la 
două și mi-au plăcut. Erau a- 
dunări deschise ți am parri- 
cipat auzind că se discută des
pre treptele de salarizare ți a- 
părarec națională.

Paralel cu secerișul continuă lucrările de mtrețiMr* ig cota* 
lalte culturi.

Campania

— Colegii tăi spun că ești 
cam timid

— Au dreptate. Din cauza 
asta cred câ am cam intirziat 
sâ și cer pirtă acum să intru in 
U.T.C.

— Alții nu te-au îndemnat ?
— înainte de a reni aici, a- 

dică la școala profesională, mi 
mi-a zis nimeni. Cind m-am 
angajat a trebuit să trec ca fișa 
de angajare fi pe la comitetul 
U.T.C. ți am fost întrebat dacă 
sint sau nu utecist. Am pus 
privirea in jos ți am tăcut. 
Cind am ajuns acasă tata m-a 
întrebat cum e cu angajarea 
mea fi i-am spus ți intimpla- 
rea de la comitetul XJ.T.C. 
./nît-in. daci a- *i fost in 
locul tău. «a ar *: pitit o ase- 
»ecee rufUe. au-« zu dum- 
nealm. E -nai mic ce tzue ca 
trei ani ți este ufecwC. Tare 
a membru de penid de 12 «xx. 
fi ciad mi-a zis asta chiar eă 

cerea sâ intra ts pămmt 
de ULține. Pe urmă am fot aș
tepta: sâ prind irn prilej ca să 
cer pnmirea mea tn U.T.CU 
dar «a prilej tu care să nu ma> 
rotesc din nou. Aceste a venit 
acum ci:erc săptămhri. cind 
tovarășul secretar m-a intre- 
bat dacâ nu ar fi bine sâ fac 
ți eu eerere.

— Piua la urmă ded tot în
demna: de organizație az ceru9.

— Asta cam așa e. dar nai 
este fi problema reehimii de 
sase luni ta cole&iml care te 
primește. O*, eu au venisem 
de prea mult Timp aici fi așa 
d chiar dacâ aș fi cerut fi 
moi taoi^'e. fot trebuia să mai 
aștept. Arasem de condiția 
aste

— Acum, cind rn sfirfit pri
mirea ta ra U.T.C. este ca și 
«a 4epe rapuait. colegii tăi 
spea că vor vota cu plăcere, 
ce crezi. :e vei strădui să fii 
»a xîecut bsa ?

— Cu acest gind am si sem- 
a<« cererea.

K. COȘOVEANC

Oriunde ai merge, oamenii 
caută să-ți sdtițeze mai intri 
laconic, condensat in perime
trul ecografic al existenței lor, 
faptele de laudă prin care 
contemporanii fi inaintațtt au 
sfințit locurile al căror oas
pete ești. în Gorj Hi vorbe rc 
cu mindrie de înfăptuirile dm 
ultimele decenii, de mani 
oameni ai trecutului ori ei 
prezentului porniți de pe a- 
ceste meleagun. Numele po
menite mai int'u tint Tudor 
Vladi/niretcu. Ecaterina Teo- 
doroiu. Brâncuți. Asta se pe
trece atonă cind abia ai des
cins. Mm tîrziu, po'nind m- 
tr-o direcție seu alic, con
tactul cu reaUtatea umbrește 
forța de sugest.e a oricâreî 
mețrerutite descrieri.

Comuna Vădeni. una dintre 
așezările pe care orașul Tirgu 
fiu modernizat fi extins le-a 
înglobat. es*e localitatea de 
IrașUni a Ecoterinei Teodo- 

fata deceniu ostaș si 
e*ou. personaj U*erar. nume 
de istorie n legendă. Căscioa- 
•a unde .jerăne de la 
s-a născut fi a t»*t e poete 
p^es pent^v a pur:s
aamrîe de De fapt
ce aăScere v^ete ti o ceai
measorieU derit an spatiu 

să conserve cu pioșenie 
^nprenfa' trecerii prin lume 
a unei perșonalititi ce w 
dănmt stmendor intru rhiptn- 
du-le idealurile de libertate, 
fericiră ? Un spațiu
hărăzit să completeze cele 
păitrete in filele cărților șt-n 
memoria oamenilor. Casa a 
fost clădită cu vreo sută de 
ani m urmă de o familie de 
țărani săraci spre a adăposti 
puzdena de copii dintre care 
„Câtdbna“ a țari cea de-a 
doua venită pe iarne- O casă 
țărcneascâ simplă, acoperită 
cu șindrili, cu temelie din 
piatră de riu și proptită in 
rti.pt caracteristici arhitectu
rii populare din partea locului, 
cu ferestre mici și două odăi 
strimte, trebuie sâ te apleci 
pentru a pătrunde. Aici s-a 
născut la 14 ianuarie 1894 
Ecaterina Teodoroiu, aici și-a 
petrecut copilăria sfirșită de

vreme și anti grăbiți ai ado
lescentei, de aici a plecat 
spre front să se înroleze ca 
infimv.eră voluntară spre a 
alina suferințele celor care la 
fel eu doi dintre frații ei 
Nicolae și Ion, erau ostași. 
Fotografele de pe pereții 
odăilor păstrează insă chipul 
sever, delicat și curajos al u- 
nei fete-ostaș, căci halatul de 
fntirmie'ă l-a purtat puțin 
timp, doar pînă în clipa cind 
cel moi mare dintre frați a 
murit pe cimpul de luptă, 
tot pe pimintul Gorjului, la 
Simbotsn. Atunci, contrazicând 
toate regulile ostășești, ia

în istorie și in legendă ca 
simbol al citeiiei neamului.

Despre acestea grăiește 
simplu și emoționant Casa- 
inuzeu din Tg. Jiu, rămasă 
mărunțică și modestă în con
textul peisajului în continuă 
modernizare. Lucrurile au 
rămas în locurile unde ședeau 
cind Cătălina a plecat pe 
front, obiecte puține, țără
nești : masa lucrată de Nico
lae în camera unde dormeau 
copiii cei mai mici, in cealaltă 
odaie patul Cătălinei, o laviță, 
măsuța scundă și rotundă cu 
scaune ca de jucărie unde 
copiii mî ncau pe rînd, căci

CUNOAȘTEȚI MUZEUL?Ș________a ' _____________L

umtonna lui Nicolae și arma i 
are.duM pammd m lupta coi 
U cot cv a istreem-
du-i în rjtepg pe mubi dintre 
camarazii ei Luptă eroic la 
Rășina și Tmțârem, m octom
brie 1916 cade rănită ți nu 
mult după aceea erie inamtată 
la gradul de sublocotenent. 
Catalina își demonstrează ia 
tot pasul curajul ți caUtățile 
ostășești născute dintr-o exem
plară dragoste de țari, pre
zenta ei pe cimipul de luptă 
încetind să mai fie o ciudă
țenie sau o contravenție, d 
et4der4iindu-se ca un act de 
înalt patriotism. în anul 1918 
trupele rosnâne au infrint pe 
dușmani le Merâșești. In 
acele ziie Ecetenna Teodoroiu 
conducea un pluton din Re
gimentul 43159 infanterie care 
lupta la Muncețu pe dealul 
Secului. La 22 august 1917 a 
căzut lo datorie sublocotenen
tul Ecaterina Teodoroiu, fiică 
de făreni săraci din Vedenii 
Gorjului, nume de erou scris 
cu singe în cartea de aw a 
celor ce s-au jertfit pentru 
libertatea țării, nutne intrat I

n-aceau loc in jurul mesei 
decit dte cinci, ^oba oarbă** 
zidită în peretele despărțitor 
pentru a p'ztea încălzi ambele 
încăperi. AHt.

Sabina Moruș, sora cea mai 
mică a Ecaterinei Teodoroiu 
povestește despre frații și 
părinții ei, despre cum era

griului
(Urmare dm pag. [)

nual. La secțiile de mecanizare 
nu rămine nici un tractor. Toa:e 
lucrează in cimp. Unele func
ționează in agregat cu combin?.* 
și presele de balotat, a ițele sir.t 
r&partizate la transporturi. .a 
arat și la semănatul in cultură 
dublă. Noaptea. însă, toate sînt 
la arat. „Suprafața de ce care 
recoltăm in aceeași zi este arată 
și însămînțatâ — sublinia tova
rășul Dumitru Dinișor, preșeair.- 
tele cooperativei agricole din 
Goicea. Tot satul este angrena: 
acum numai la recoltat. Vrem 
să semănăm cu culturi duble 
toată suprafața de pâioase : cel 
puțin o mie de hectare cu po
rumb și alte două sute de hec
tare cu legume. Realizăm. :r. 
felul acesta, circa două milioane 
de lei venituri. Prin valorifica
rea legumelor și transformarea 
în lapte și ca-ne a furajelor 
obținute". Strădanii proprii buni
lor gospodari, calcule ce ir.'. ta 
la meditare în toate unitățile a- 
grlcole ale județului.

Campania griului se desfășoa
ră intens în mai toate unitățile 
agricole ale județului Dolj. Lu
crătorii întreprinderilor agricole 
de stat din Plenița. Plopșoru ș; 
Moțăței au și încheiat recoltatul 
orzului de pe suprafețele culti
vate. Și în nici una dintre aceste 
unități lanurile de orz n-au fos* 
pe suprafețe mai mici de trei 
sute de hectare. Iar printre ce: 
mai harnici dintre mecanizatorii 
ce au lucrat pe combine, se află 
și uteciștii Nicolae îmbucătură, 
Florea îordache, Marin Sîmion. 
Marian Popescu, Florea Vasile. 
Grigore Mișcunete. S-au eviden
țiat pentru faptul că au dat ran
dament maxim orelor de lucru, 
ceea ce au realizat zilnic fiind 
cu mult superior cifrelor incluse 
in graficele întocmite.

în. celălalt colț, al județului, 
la S.M.A. Scaiești, strădania me
canizatorilor are corespondent 
in faptul că „toate combinele 
funcționează perfect", după cum 
ne încredința inginerul Ale

xandru Opres x de
4 474 de hectare cj g-.u esae o- 
bzectivuL. fierbârte a* lor. al 
tuturor. Unsei de peeve de

multe dureri de *a~ meeaena- 
torlor din județul Doi; — :-*a 
găsi’, rezolvare r re3oed:t:o- 
rări si GOBSecCfioairi dfci nou. 
Ir. a te* ferele tmxtttfi b-bu reali
zat osese în valoare de re-r®
două «ute c* mi: d- : arum. 
*ta‘e rele de -TTfrf-.e — ce
f - . -x - ■'
râtor. -a Ms't Mare. •necaniza- 
țarii și-au -'-te-reat forțele în 
jun.’! Iar " de erîu si orz. 
.’orao» ?.**" de herrve :n total. 
Eva!*_*rea s~ lan evHenrinzâ ur 
secr d* de «I nntfn șase
s--re cir- rec: d- kiloerame

♦ă se —ea fnmaeazm^tS
firi pierde-* în a - s.-rev fî®-
c=re este d*«»rvi*ă de

tra~«ocrf3ri'.nr si d® o e- 
C® rece coooeratori.

-'•••? * -:’-n m®-
j... - - ? «re gs hectare.
dar n~in buna or«an:z*re a

*u<ra este deoâsi‘ă. E- 
'or* fires *. are ro’-®«oonder‘ 
în ?-.? -•-n.-rac+iei m®d:.:.. mult
. . . - - -- - .-.■■■■ n-;®r-
deriVir. De lg Dn-
•—»«•- C CotofenI si
B’HestL —"îr-u! d2- în acest® 
?;!e -’zocH ’-a <-®-~®-:s est® mul4 
«-•ner:^r orevede^țpr. Efebul 
t?---- :Hcr r-~ooerato-i este am-
nuficet «i de na’*:'u’»rea ®’*v:- 
lor »•»*- în vacan*â. ConstRnîțî
— «n f’’«care loralitat* — în *- 
chin® mjr.'â patriotică, ei
Da-*’.:-? : d*r*seb;re la elibe
rarea terenurilor de naie. Ia 
transocrtj’ r.oii recolte. La zi.
s tua'i' e redau faotul că în ju
dețul Dolj noua recoltă a fost 
strinsă d? p? aproape zece mii 
de hectare. S;. peste opt m:’ d° 
hectare au fns: arate și însămân
țate cu culturi duble.

pe aici viața în anii copilă-
riei lor. Are un glas ca de ba
ladă, lungind bătrînește cu
vintele, le rostește tărăgănat 
și melodios- Cînd o asculți îți 
vine in gînd și pe buze tul
burătorul îndemn pentru 
aducere aminte a faptelor 
pilduitoare — apel la memo- 

• rie rostit cu înțelepciune bă- 
trinească. Glas de baladă co
borî nd de dincolo de secole 
— tndemn la rememorare a 
pildelor de eroism.

ELENA NESTOR

Casa memoriale „Ecaterina Teodoroiu**.

(Urmare din pag. I)

or _ de. că i-am zis : „fe
meie. sar.:iert$ti: îs ca țiganii 
cu șatra, azi aici, miine colo ! 
=-a nusal trebe sâ plec cind mă 
cheamă, câ nu-i in obiceiul meu 
si rin-:- mai mu?, ca pînă se 
-.ermină toa’e oe un loC“. Iar ea 
de ooio: -Merg. că și mie îmi 
_.a.e ser. im barca" Zic : „Hai !“ 
ș.-o mers. Da’ numai la trei sâp- 
tâminî. «a^ î Că ne-o luat apa 
lucrur:’? știți atunci cînd cu 
i .ur.daț;i!e. noaptea, și ea s-a 
dat de emir morții că n-am 
ver.i: să alerg după ele ! Păi 
cum ? Lua a-ia orașul, câ pe a- 
tz-.ci eram la Mureș, și eu să 
mâ zvirj după țoalele mele Ați 
ma; auzit una Ca asta ? Urla, 
proasta, cică și ue ea aș fi lă
sat-o sâ se-nece ! Apă;, m-am 
supărat și eu : nu i-am mai zis 
cum ardea sufletu-n mine de 
grija ei. dar nu puteam pieră 
s-o păzesc. Nu i-am mai zis 
deloc, da’ am luat-o-n brațe Sr-o 
liniștesc. Ea. nimic, că s-a sătu
rat ! Cînd am auzit vorba asta, 
numaidecît i-am zis : du-te-n 
drumul tău. femeie și lasa-mă ! 
Și m-o lăsat 1 Asta a fost! Așa 
că ce mă întrebați dumneavoas
tră, eu nu poț răspunde ! Că în 
romantismul ăsta e vorba de 
dragoste, iar eu de una adevă
rată n-am avut parte". Așa 
să fie ? Neagu Popovici nu' 
ne-a vorbit oare despre dragos
te ? In termeni aparent impro
prii. bătătorul de meleaguri în
tru supunerea lor ne-a vorbit 
numai despre dragoste ’.

★
„Vă convine să vorbiți des

pre romantism ' Trăiți într-un 
oraș, vă spălați zilnic cu apă 
caldă, vă coafați, vă cumpărați 
pantofi, rochii moderne ! Și nr; 
întrebați de romantism pe 
mine, care sînt așteptată „la 
cotitură" de un nenorocit de sat. 
cu glodul gata pregătit să mă-n- 
timpine! în orice caz. refuz 
discuția și cred că r;-o să vă 
permiteți să nominalizați în ziar 
P® cineva care se opune ' Nu 
înțeleg, totuși, de ce vă a ratați

așa uimită că un medic poate 
deveni bibliotecar ca sâ nu plece 
din Capitală ?! Credeți că sînt 
singurul caz ? Atîta rău ’ Nu. 
chiar mâ faceți curioasă î cum 
ați ajuns la mine ? V-a trimis 
dobitocul de... (insulta chiar nu 
ne permitem s-o nominalizăm, 
n.n.). care dă negațiile după ochi 
frumoși? A. ați fost la facul
tate ’ Nu-i exclus să mă fi aran
jat „prietenii" mei de acolo ’ 
Cum. d? unde sa știe de mine? 
Păi ce, ei n-au o „situație"’ ? 
Mai ales acum de cind scot bani 
de pe urma absolvenților care 
nu se prezintă la post ’ Dar nu-i

posesorul: „Ce-i al meu din a- 
cest deceniu ? Nimic nu-i nu
mai a| tneu ! Și totuși, vedeți 
festivalul care v-a plăcut și nu 
numai dumneavoastră. „Primă
vara studențească clujeana" s-a 
născut la sugestia mea. In 1965 
a fost prima ediție. Acum e a 
opta. Eu spun câ începutul a 
fost grozav ’ Cel mai de cali
tate. nu ! Dar cel mai frumos * 
Pentru nopțile nedormite, pen
tru alergătura aceea a zilelor, 
pentru cum s-a petrecut el ! 
Prima întrecere artistică numai 
a noastră, a studenților ’. Nu. eu 
personal, nu m-am produs cu

condus tot de Radu Munteanu, 
n.n.) sînt și buni sportivi.

Asistentul Radu Munteanu are 
toate motivele să se liniștească. 
Sâ se îngrădească în perimetrul 
sălii de seminar, să-și trimită 
în meritat concediu fantezia și 
entuziasmul. Mai e încă vice
președintele Centrului universi
tar. Nu știe — și-1 roade aceas
tă necunoaștere — dacă cele
brarea unui deceniu de activi
tate nu va însemna și concertul 
lui de adio. Rămasul bun de la 
intilnirea cu studenții in afara 
sălii de seminar. Deocamdată 
s-a gmdit insă, sâ njaî profite :

ROMANTICII
nimic, am să le dau cit cer, mai 
ales că la mine e mai puțin de- 
cît la alții, că nu am avut bur
să ! Cine să depășească plafo
nul ? Păi eu nu am de-cît mimă! 
E asistentă medicala și are vrea 
o mie trei sute salariu. N-am 
primit bursa din cauza mediilor, 
pentru că nu eram toeilăriță ca 
altele ! De unde am să plătesc ? 
Mă privește, cred ! Am, în ori
ce caz, cine să mă ajute 1 De 
ce am urmat medicina ? Ca 
să-mi iau o diplomă ! Nu ca să 
mă duc să lecuiesc țăran!; do la 
Gheboaia ! Tn orice caz, nu văd, 
ce legătură au toate acestea cu 
romantismul ?"

Nici una.
★

Romantismul înseamnă rea
lism, rîvnă și răspundere. în
chise într-o formulă matemati
că, reperele se dovedesc a în
chega o definiție : Radu Mun- 
teanU o rostește cu tendința e- 
videntă de a fi crezut. Cuvintele 
se aliniază greu la un om obiș
nuit să uzeze de ele doar în 
cazuri extreme. In noiembrie va 
menționa in memoria concretă 
a timpului biografic 10 ani d* 
activitate „la studenți" Aniid 
oăm bilanțul și ii ambiționam

nimic pe scenă sau in sălile de 
expoziție : ce era sa caute acolo 
un student ja electrotehnică ? 
Dar, de fapt, nu despre această 
competiție aș fi vrut să vă snun 
Țineți vă rog minte că vorbesc 
acum, nu ca să mă laud, ci ca 
sâ mă justific! In 1964. eram 
in primul an de facultate, și 
am fondat o echipă de rugbi : 
Politehnica Cluj. Am cumpăra’ 
o minge, că pe atunci nu ni le 
clădea nimeni gratis și am a- 
nanțat că alegem pe cei mai 
buni la un antrenament de se
lecție. Au venit 60. 12 jucători, 
rămași pînă la urmă în echipă 
erau numai din anul meu î Ma
rius Pop. Dan Drăghici. Con
stantin Rusu... Nu-i scrieți că 
mă iau la bătaie ceilalți '. Acum 
toți erau la fel de buni Acum 
o să spuneți jaoate că le ames
tec, dar să știți că eu cred că 
educația pentru muncă e legată 
de nevoia de mișcare a studen
tului. Nu se mișcă liber printre 
mașini sau eprubete. printre a- 
■;arate sau parcele experimen- 
’ale. oricine. De-ît numai ce: 
ieprinsi la efort prin sport. S‘ 
•t’ți că mai toți activ^a-'’
îs Centrul sludențe^ d® stud 
cercetări șj proiectări (ihițiat ș;

pe agenda grijilor urgenie ale 
țării stă păzirca aerului ei. 
Ce-ar putea fac e aici studenții ? 
Primul organism studențesc al 
luptei cu poluarea a apărut în 
războiul de amploare al țârii la 
sugestia și argumentarea rostu
lui său de către Radu Mun
teanu.

Realism, Rîvnă. Răspundere. 
Triunghiul prin care se reven
dică drept romantic, incifrind 
in formulă noțiunea, unul din
tre susținătorii ei.

Altul, Neagu Popovici. o 
refuză. Zilele și nopțile lui sînt 
aspre, nu romantice. Orele li
niștii sale, puține, sînt și triste, 
bîntuite de nădejdea neîmplinită 
a unui tovarăș de drum. Neli
niștea lui e totul. drumurile 
sale sinf viață și croirea lor 
cum trebuie — liniște. Bărbatul 
venirilor și plecărilor se destăi
nuia în termenii celei mai pate
tice existențe romantice : „Eu 
musai trebuie să plec cind mă 
•heamă. că nu-i în obiceiul meu 
să rămîn mai mult ca pinâ s<- 
*ermină toate pe un loc". Ce 
ngătură are asta cu roman‘L- 
tul ? u f x mula

'hsc’frd-' R ‘ Mun’ 
Realism, Rimă, K-'î -i ’i ■

Se luptă cu apele de cînd își 
știe (de la 18 ani n.n.) menirea. 
Le îmblinzește și le lasă. In 
fiecare din ele rămine o pică
tură de suflet. Cînd i-am spus 
vorbele acestea i-au plăcut. O 
clipă, pentru ca apoi să se în- 
crînceneze încă o dată : „las 
suflet, dar nu câ vreau, ci câ 
fuge simțirea asta de la mine și 
s-ascunde în baraj pînă plec". 
Rămine acolo, în piatra curbe
lor peste rîuri. un strop de ini- 
mă^ Anonimatul la el, unul ti in 
străbătătorii conștienți ai tării, 
este o stare de spirit.

Alții il revendică, acest ano
nimat, cu impertinență, „cred 
că n-o să vă permiteți sa nomi
nalizați in ziar pe cineva care se 
opune !" ne spunea bibliotecara 
cu diplomă de medic. Ne permi
tem. dacă e cazul, dar acum nu 
ne ostenim s-o facem. Cine și 
ce ar ciștiga, știind cum se 
cheamă un dezertor ? Tși meri
tă spunerea, un nume care nu 
spune nimic? O foaie matricolă 
suplimentară la școala salvato
rilor de vieți ! Plata ei in mo
nedă — obținută, cine șde din 
ce, și de unde — va șterge cu 
linii apăsate o biografie. Dis;a- 
riții necesare și meritate din 
cronica noastră romantică. O 
funcționară cu acces 1® apă 
caldă va întîrzia zilnic, nu se 
știe cît timn. lîngă rafturile — 
gazdă ale istoriilor scrise sau 
ale acelor care își merită con
semnarea. cu credința certă — 
și justificată — câ anonimatul 
de care se prevalează, va fi 
respectat, prin ignorare.

♦
ROMANTISM = REALISM, 

RtVXA. RĂSPUNDERE Iniția
le identice. înscrise in virtutea 
obișnuinței d? a comunica fr. 
formule a unui matematician. 
Trei ex-’stențe circumscrise unei 
demonstrată, cu caracter de 
postulat, fără ca simetria să 
meargă pînă la caoăt. adică 
a.rgumemîndu-le pe fiecare nrm- 
•”-o biografie. Poate că a;cj >■ 
vina reporterului. Sau. ooav

■ realității pe care Ievesi’ (
■ ■'.lereă șj c9”e refuză să se v 
' unească în formule.

• PRAHOVAA 
înainte

de termen
• Punerea în funcțiune 

înainte de termenul planifi
cat a unei noi și moderne 
instalații de clorură de po- 
lină este un remarcabil suc
ces obținut zilele trecute de 
constructorii și beneficiarii 
acestei importante lucrări 
din marea platformă indus
trială de la Brazi. Devansa
rea termenului de punere în 
funcțiune a noii instalații de 
clorură de polină va permi
te beneficiarului obținerea, 
pînă la sfîrșitul anului, a li
nei producții suplimentare 
de peste 500 tone din acest 
produs deosebit de solicitat.

VALENTIN ANGHEL

e TELEORMAN
Sărbătoarea 

teiului
La pădurea Drăgănești din 

județul Teleorman, și-au dat 
întîlnire peste 500 de tineri 
și vîrstnici, ca să petreacă 
împreună Ia tradiționala 
sărbătoare a teiului. Acțiu
nea a fost amplificată de fi
nala ștafetei cullural-artisti- 
ce ..De la tradiții ia con
temporaneitate". care a par
curs traseul Roșiori — Vi
dele —»-Zininicea — Alexan
dria — Tr. Măgurele — Dră
gănești — Vede, și care a 
reunit circa 4 000 de tineri. 
Atmosfera recreativă, a fost 
întreținută și de diverse for
mații artistice, orchestre, 
fanfară, taraf, interpreți ai 
momentelor vesele.

TOM A VRÎNCEANU
! • DOLJ

Sat de 
vacantă

• In decorul pitoresc al 
pădurii Breasta — situată în 
apropierea Craiovei — solici
tat Ioc de agrement, a fost 
amenajat cu sprijinul între
prinderilor din municipiu, 
un sat de vacanță pentru 
pionieri și școlari. Primii 

j oaspeți populează deja cele 
44 de căsuțe — construite 
ingenios, în stil popular, cu 
capacitatea de 140 locuri. 
Beneficiarii au la dispoziție, 
pentru a-și petrece eficient 
și odihnitor timpul liber, te
renuri sportive* (de minifot- 
bal. volei, handbal, tenis), o 
estradă. Paralel cu acțiunile 
cultural-distractive au fost 
prevăzute si unele cu carac
ter patriotic. Cum s-ar spu
ne. educația și odihna fac i 
casă bună in satul de vacan
ță al elevilor șj pionierilor 
de la Breasta.

R. D.

• SĂLAJ
Cercul micilor 

folcloriști9
Sun îndrumarea profesoa

rei Eugenia Șerban, pasio
nați! de folclor, elevi ai Sco
lii generale nr. 10 din Jibou, 
județul Sălaj, se întilnesc 
periodic în cadrul unor 
fructuoase ședințe de lucru, 
unde învață, atît teoretic cît 
și practic, tehnica culegerii 
folclorului și a valorificării 
lui imediate.

Rezultatele repetatelor de
plasări în satele din județ 
sîr.t concretizate în cele trei 
culegeri de folclor „Mîn- 
dru-i pe Someș în jos" „Fol
clor ciobănesc" si ■-
nou", recent ieșite de sub i 
tipar

VASILE MOROȘAN



„SClNTElA TINERETULUI" pag. 5 MARȚI 26 IUNIE 1973

TOVARĂȘULUI KOLU CEAIISLSCU 
l-A FOST IIMW MEDALIA

JUBILIARĂ „GHEORGHI UIMITROV
(Urma* din pag. I) 

dintre cele două partide comu
niste popoare, de lupta revo
luționară comună a acestora 
Împotriva dușmanului comun — 
fascismul și capitalismul — dar și 
pentru că este o manifestare a 
relațiilor de prietenie si alianță, 
a luptei de edificare a unei so
cietăți socialiste dezvoltate în 
țările noastre, pentru afirmarea 
ideilor invincibile ale marxlsm- 
lcninismului, a principiilor in
ternaționalismului socialist.

Cu acest prilej, tovarășul 
Todor Jivkov vă transmite sa
lutările și urările sale personale.

La rîndul meu, împreună cu 
toți colaboratorii ambasadei, va 
dorim din toată inima, tovarășe 
Ceaușescu, multă sănătate și 
multe succese". (Aplauze).

Luind cuvântul, tovarășul 
Nicolao Ceausescu a spus :

„Doresc să încep prin a mul
țumi Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria pentru hotă- 
rîrea care au luat-o de a-mi 
decerna mie, altor membri ai 
conducerii de partid și activiști

• DUMINICA a fost săr
bătorită Ziua grănicerilor 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunările și intlinlrile, 
care au avut loc în Capita
lă și în alte garnizoane din 
țară, au fost consacrate vie
ții și activității ostașilor gră
niceri închinate patriei, a
părării cuceirirUor revoluțio
nare ale poporului nostru. 
Festivitățile au constituit tot
odată un prilej de reafirma
re a hotăririi cu care grăni
cerii noștri îndeplinesc sar
cinile ce le revin din cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, comandantul su
prem al forțelor noastre ar
mate, la iatllairea cu activul 
de partid pe Ministerul A- 
pârării Naționale.

La manifestările închinate 
Zilei grănicerilor Republicii 
Socialiste România au parti
cipat secretari ai comitete
lor județene de partid și 
U.T.C., reprezentanți ai or
ganelor de stat.

• SUB EGIDA Institutului de 
istorie „N. Iorga" și Institutului 
de studii sud-est europene ale 
Academiei de științe sociale și 
politice, luni au început în Ca
pitală lucrările unei sesiuni 
științifice consacrate împlinirii 

PESTE CAMPIONAT 
S-A TRAS CORTINA, SPORT • PPORT • SPORT

ai partidului nostru, Medalia ju
biliară, cu prilejul împlinirii a 
90 de ani de la nașterea lui 
Gheorghi Dimitrov. Apreciez a- 
cuasta ca o expresie a relațiilor 
bune de colaborare dintre parti
dele și popoarele noastre.

In mod deosebit doresc să 
subliniez că în România Ghoor- 
ghi Dimitrov este cunoscut ca 
un revoluționar, ca un animator 
al colaborării dintre partidele și 
popoarele noastre. Cu atît mai 
mult apreciez că decernarea a- 
ccstei medalii unor activiști ai 
partidului nostru constituie o 
expresie a hoLărirli comune a 
partidelor, a popoarelor noastre 
de a acționa in continuare pen
tru dezvoltare* colaborării lor 
în toate domeniile de activitate.

Ne bucură faptul că intre 
partidele noastre se dezvolta și 
in prezent relații de colaborare 
în toate domeniile de activitate, 
că schimburile de delegații la 
diferite nivele, inclusiv intiini- 
rile și convorbirile directe din
tre secretarii generali și pre
ședinții consiliilor de stat din 
cele două țări au o importanță 
deosebită in dezvoltarea si ex
tinderea acestei colaborări. Fără

a 300 de ani de la nașterea lai 
Dimitrie Cantemir. Participă is
torici, cercetători, cadre didac
tice universitare.

Agenda reuniunii prevede pre
zentarea de comunicări caro su
pun atenției auditoriului rezul

tatele unor investigații științi
fice cu privire la activitatea de 
cercetător al istoriei desfășura
tă de Dim ii trie Cantemir, la con
cepțiile și locul operei sale in 
cultura română modernă etc.

Cu această ocazie. in bolul 
Institutului de istorie a fost a
menajată o expoziție care reu

îndoială că, in condițiile de az-, 
ale marilor schimbări petrecute 
pe plan mondial, cînd crește 
rolul țărilor socialiste, al miș
cării comuniste și muncitorești, | 
al popoarelor in viața interna
țională, colaborarea dintre parti
dele și popoarele noastre cores
punde nu numai intereselor ce
lor două partide si popoare, dar 
și cauzei unității si coiabOTării 
tuturor țârilor socialiste, cauzei 
socialismului, a progresului și 
păcii in întreaga lame.

Doresc. Iacă o dată, «ă exprim 
mulțumirile mele p să vă rog să 
transmiteți tovarășului Jivkov, 
odată cu aceste mulțumiri, cele 
mai bune urări de sănătate ai 
sucoos in activitatea sa. De ase
menea. vă rog să transmiteți 
conducerii de partid cordiale 
urări de succes, dorința noastră 
de a dezsolta tot mai activ co
laborarea in toate dom^nâilo de 
activitate.* (Aplauzou

Tovarășul Nicctau Cut-sosex 
ceilalți conducători de oarrid k. 
de «ut întreținut, apoi, 
tr-o atmosferă caldă. orietofloas- 
ră. cu ambasadorul Spas Gosoo- 
dov. cu membrii ambasadei 
R.P. BulgarSa.

nește Intrări ale «liantului. 
■recun si ■■nersaae stndka. ar
ticole. cărți de referință des
pre viața și opera na.

• SE LĂRGEȘTE traficul ae
rian intre România vi R.F. <*er- 
m-aia. Astfel, potrivit datelor 
evidențiind situația traficului 
efectuat 4* la începutul anului 
șf pini acum și a prevederilor 
pentru cel de-ai doilea aen»e*- 
tru. în cursul acestui an trans
portul de pasageri și de mârfan, 
pe rutele aeriene dintre cele j 
două țări. va înregistra • eres- ! 
te re de peste 12 ia sută. Con
form orarului extern, de curtnd 
intrat ia Mg oare, turboreactoa
rele aparținiad Întreprinderii 
de transportări aeriene rxnan* 
„Tnrom- vor efectua un ■■■’ăr 
sporit de curse săpUminale. țață 
de aeeeaeH perseudă a anulm tre
cut. atenrind pe aeroportul dm 
frankfurt pe Ma.a io biele d* 
luni. jm. sămbdU fă duminică. 
La rină ol lor. echipajele emn- 
paaiei vesâ-geruaane -Lufthan
sa* vor p apoși pe aei apoi tul 
Bueureșu-Ot?pmi ia ritele de 
marți, miercuri și vineri.

Totodată, organele aeronauti
ce române și vest-germane vor ; 
contribui la desfășurarea unei 
intense activități turistice intre 
cele două state.

tAgerpruat

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, a trimis generalului de 
divizie, GABRIEL RAMANANTSOA, președintele Republicii 
Malgașe. următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malgașe, îmi este plă
cut ca în numele Consiliului de Stat, al poporului și al meu 
personal să transmit sincere felicitări și cele mai bune urări 
de fericire. Excelenței Voastre, de bunăstare, pace și progres 
poporului prieten malgaș.

Exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cu
noaște o continuă dezvoltare spre binele ambelor noastre po
poare. al pdcii și înțelegerii internaționale.

JEAN, marele duce de Luxemburg, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, o telegramă cu următorul con
ținut :

Exprim, iaaa-vâ vii mulțumiri pentru amabilele felicitări pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia 
celebrării oficiale a zilei mele de naștere, vă adresez urarea 
fierbinte de fericire personală pentru dumneavoastră și de pros
peritate pentru poporul român. îmi amintesc cu plăcere de re
renta dumneavoastră vizită în Luxemburg prin care legăturile 
dintre cele două popoare ale noastre s-au întărit.

MOHAMMAD ZAHEK R-. a trimis tovarășului NICOLAE 
CEVtȘ^ESCV. președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Transmițind sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj al Ex
celenței Voastre cu prilejul Zilei independenței Afganistanului, 
a> dori sâ vă exprim cele mai bune urări de sănătate dumnea- 
voas-ră personal, ce progres si prosperitate continuă poporului 
României.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Luni ia amiaza tovarăș Mi

hai Gere, memem supleant al 
C^mieidlui Executiv. secretar 
*i C.C. al P.CJL. a pnm: pe to
varășul Cedo Grbnă, vicepre
ședinte al Adorării Republicii 
Socialise Croatia, care, fc ca
drul schimburilor de lectori din
tre CC. al P.CA si Prezidiul 
U-C-L. a firot expuneri In Ca- 
pnaiâ ș Io unele județe ale ță

Snsiirea anei delegații a

Conferinței Federale a Uniunii9

Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia

Luni ^ara a soui In •Cap/ală, 
la invitația Ct Lisiajutui Napcoal 
ai Froeuuui Umdâtt Socaliste, 
o i^egase a Ccnifusței Fede
rale a Unm Socialist» a Pc- 
noruii Mun^io din lutaala- 
•'-a. condusă de AH Scxrsa. se
cretara! Coufei3țui.

Pe ari-pw-al OtopunL oaspe
ții aa fost letfmpcați ie Mi
hai Gere, membru soouear^ al 
C^ttO-Rxă Executiv, secretar al

• AVTND TN VEDERE greu
tății^ pe care ie intlmpină 
populația Republicii Voita Su
perioara In urma secetei punu- 
tenie și rare afectează Intr-o 
largă măsură profeția agnoolă 

rii cu privire la „Concepția 
ideolog^<c^p^^ucâ a modifică
rilor constituționale din Iugo
slavia*.

La primire a participat tova
rășul Constantin Potlngă, ad
junct de sef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njogovan.

CC. a. P-C.R-. socrotar al Con
siliului Național a Frontului 
Unității Socialisto. Brăduț Co- 
vallu- președinte ai Uniunii Ar
tiștilor Plastici, și Dumitru Bo- 
jar.. președinte al Ceatr©c^ro- 
membri ai Bucului Exervnv al 
Coas£liulJl Naponal al Froetu- 
lui Unității Socialiste.

A fos de fată Lso Ni^rv*r- 
ambasadorui R.S.F. Iugoslavia 
la BueJ'CștiL 

a acestei țâri, guvernul RopubE- 
cî SociahsEe R^ârna a hotă rit 
sâ acorde Republicii Volta Su
perioară un ajutor contând din 
produse ag'oa1u-ae3taro i gnu, 
lapte taraf. conserve.

INTERVIUL ACORDAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Televiziunii I (A. R. D.) din Republica 

Federală Germania
(Urmai pag. D 

menea perspectivă ți un aseme
nea obiectiv, care corespunde 
intereselor tuturor popoarelor 
euiopene. colaborării și păcii 
trainice Intrc ele. ca și cauzei 
păcii in întreaga lume, nu numai 
c^ nu se îngustează sau se limi
tează perspectivele unor progre
se In cadrai convorbirilor de la 
Viena privind reducerea echili
brată a trupelor din Europa cen
trală. a, dimpotrivă, avînd o ase
menea orientare și perspectivă, 
fe creează condiții mai bune 
pentru luarea unor măsuri par
țiale care trebuie să se înglobe
ze și să duca la o reală dezan
gajare mi^tară nu numai in Eu
ropa centrală, dar $i In întreaga 
Europa, la desființarea blocurilor 
militare. Ia crearea condițiilor ca 
fiecare stat să se simtă în depli
nă siguranță, să aibă posibilitatea 
de a-și concentra forțele- mate
riale ți Jmane. In direcția dez
voltării economico-sociale si dc a 
colabora In deplină egalitate cu 
toate statele.

ÎNTREBARE : Succesele 
o^finu^ la Helsinki, cu parti
ciparea loarfe importantă a 
României, au apropiat mai 
mult Europa de un sistem de 
securitate ți cooperare. In c^ 
ar consta coneret. după pă
rerea dumnear^CMat^făL domnu
le prefe^^te. ge-na^^fiile pen
tru independenta fiecărei na- 
fwni fi cum ar putea fi de
pășite hmitărde «Mceranit&ii 
eăstente î^d In cadrul alian
țelor 5

RÂ5FUNS : Du)pi cum se știu, 
după sase ivi de activitate in
tensă. la Helsinki s-au putut ob
ține rezultate bune în pregătire* 
pe o biri democratică, in depli
nă egalitate Intre toate statele. ți 
comro^^sa. la 3 iulie, a confe
rinței pentru securitatea europea
nă. Noi considerăm aceste rezul
tate ca deosebit de importante, 
aș putea spune istorice. Pumni 
prima dată popoarele Europei 
s-au reumt au găsit o bază co- 
0^* « au putut ajunge Ia un 
consens asupra unor probleme 
fundamentale. Merită menționat 
faptul că M cadrul acestor pro- 
găti”. atît țări mari. — unele 
foarte mari — cit și țări mijlocii 
Fi mid — unele foarte mici — 
au putut să-și expună deschis 
nunctele de vedere, au contribuit 
la adoptarea hotăririlor In con

sens, care permite începerea con
ferinței gencral-europene. Din a- 
ccst punct de vodore, consider 
înseși pregătirile dc impor
tanță deosebită pentru climatul 
nou caro se afirmă în iJme-

In ce privește Conferința ge- 
noral-curopoană p^opriJ-zisa- în 
fața oi stau fără îndoială sarcini 
deosebit de mari. După părerea 
noastră, esto nocofar ca conferin
ța să adopte documente cores
punzătoare. caro să garanteze 
realizarea în viața a principiilor 
dc egalitate, respoct al indepen
denței și suveranității, neameste
cul în treburile interne alo fie
cărui stat. Aceasta presupune ca 
toate statele europene și cololalte 
state participante — mă refer la 
Statele Unite și Canada — sa-și 
asume obligația că nu vor rc- 
curgo In nici o împrejurare la 
forță sau la amenințarea cu forța 
in soluționarea unor problemc, 
ci vor acționa pe calea tratati- t 
velor pcntm găsirea de soluții 
politico, pașnico, în toate îm
prejurările. Pentru a se asigura 
înfăptuirea acestor angajamente, 
statele vor trebui să găsească și 
foi melc coro^punzătoaro care să 
dea garanția — și în orico caz 
trebuio să croăm o asemenea si
tuație — ca onco încălcare o 
acestor prindpii să poată fi 
condamnată dc toate țările și dc 
toată lumea, ca acolo state caro 
ar acționa împotriva angajamen
telor să poată fi supuse oprobiu
lui opinioi publice europene și 
iate'nationa1e- După părorex 
moa, popoarele sint direct IpIc- 
resato tn stabilirea unor relații 
noi. de colaborare și paco, si 
pot. dacă vor acționa cu fermi
tate. să asigure realizarea acestor 
pT1ndpll-

ÎNT REBARE : România nu 
a făcut un secprt din faptul 
că uneori între țările social^- 
te au existat deosebiri de pă
reri. După părerea dumnea
voastră. domnule pref^^dinte, 
în ce condiții ar putea fi de- 
pițite astfel de păreri deo
sebite ?

RĂSPUNS : După cum se 9^10, 
întrc unolo țări socialiste au 
existat într-adevar și există o se
ric do doosobiri do păreri si chiar 
divergențe. Deci, era greu pentru 
România — ca pentru oricine do 
altfol — să facă un secret din 
acest lucra. Ceea co a considerat 
insă România că trebuie făcut a 

constat în acoua că a acționat 
întotdeauna pentru dezvoltarea 
relațiilor cu țările socialisto, 
apreciind că exisl^t^nția unor deo
sebiri de păreri sau chiar diver
gențe nu trebuio In nici un fel 
să impiedico colaborarea in pro
blemele fundamentale. Aș putea 
spuno că. acționînd in aM«t spi
rit, România a reușit să dezvolte 
relații cu toate țările sociallsto. 
Pentru a putea fi depășite nu 
deosebirile de pâreri- ci diver
gența sau încordarea oaro s-ar 
putea ivi de aici, este necesar 
să so pornească de la faptul ca 
flecaro Ură socialistă — ca ori
care țară — aro un anumit tre
cut istoric, anumite condiții na
ționale, socialo, că. deci, si fn 
realizarea construcției socialisto, 
cit și în abordarea unor proble
me ințor■aaționalo nu se poate să 
nu so țină scama do acosto con
diții. Ca ataro, osto necesar să 
se pornească de la acosto reali
tăți, să se țină seama că existen
ța unor păreri doosobito esto, 
eițeodată- chiar un factor poz1t1v- 
pontni că se știu că omenirea 
a progresat întotdeauna tocmai 
prin confruntarea între părori — 
atît pe plan social, cit și politic 
și ștlințiflc-

Pornlnd do la aceasta, noi 
apreciem că este po deplin po
sibil ca — chiar exițtînd anumi
te părori deosebite Intr-o proble
mă sau alta — țărilo socialiste să 
conlucreze activ în problomolo 
privind atît construcția noii orîn- 
duiri. cît și în problemele funda
mentale internaționale privind 
colaborarea între toate statele, 
pacoa și progresul social.

ÎNTREBARE : In încheiere, 
domnule președinte, v-am 
ruga să adresați cu prilef^il 
primei dumneavoastră vizite 
în Republica Federală Germa
nia cîteva cuvinte pentru tele
spectatorii noștri.

RĂSPUNS : Aștept au multă 
bucurie să vizitez Republica Fe
derală Germania, la invitați* 
amabilă a președintelui Hoine- 
mann și ca răspuns la vizita pe 
caro domnia-sa a ofoctuat-o în 
Români *.

Aș dori să adresez telespecta
torilor dumneavoastră, întregului 
popor al Republicii Fodorale 
Germania celo mai buno urări do 
prosperitate, de pace.

DAR MAI RĂMÎNE „CUPA ROMÂNIEI-
Acest final de campionat, mai 

fierbinte și mai dramatic ca 
oricînd, nu se putea, prin natura 
lucrurilor, să nu provoace unora 
bucurie, satisfacție fără mar
gini, altora tristețe si mihnire, 
crispare și ciudă. Sint, toaru, 
sentimente și stări umane fi
rești. Dinamo^-iștii. cei din an
turajul lor. au trăit, poate mai 
puțin ca alte dăți. gindul că anul 
acesta ar putea deveni campioni. 
Conjunctura de ultimă oră le-a 
fost favorabilă. Dar nu pu
nem victoria lor finală nu
mai pe conjunctura de mo
ment. Speranțele lor au licărit, 
imediat după îafrîagerea suferi
tă de c'aiovea1, acasă, in fața e- 

Xfhpei Steagul roșu. Și din ari
viștii s-au pus serios pe treabă- 
Fără zgomot prea muit. Tn ul
timele etape, beneficiind de
acea experiență pe care numai 
ei o au, ambițioaîndu-sc pe
drum, mobiliz!adu-și plenar

AȘADAR,
S-AHOTĂRÎT: 

18 ECHIPE
Sîmbătă, 23 iunie a.c. a avut 

loc ședința lunară a Biroului 
Executiv al C-N-E-F-S.

Cu acest prilej au fost exa
minate proiectele regulamente
lor complexului sportiv „Sport 
și sănătai** și ai competiției 
sportive de masă cu caracter 
republican întocmite pe baza 
Hotăririi Plenarei C.C al 
P-C-R- cu privire ia dezvolta
rea continuă a educației fizice 
și a sportului din 28 februarie— 
2 martie 1973. Au fost discutate 
și aprobate măsurile pentru 
perfecționarea sistemului com
petițiilor sportive de perfor
manță și elaborarea calendaru
lui sportiv pe anul 1974. De a
semenea, au fost ratificate pro
punerile Biroului Federației ro
mâne de fotbal privind îmbună
tățirea sistemului compctițional, 
cu începerea campionatelor 
1973/1974, după cum urmează : 
Divizia A cu 18 echipe, Divizia 
B cu 3 serii a 18 echipe, Divizia 
C cu 12 serii a cite 18 echipe. 
Trccerca la noul sistem se va 
face fără ca vreo echipă să re
trogradeze la toate nivelele de 
desfășurare a campionatului di
vizionar. 

forțele, ei reușesc un final im
presionant încununat de titlul 
suprem. Jocul modem, dinamic 
și tactica lucidă, tehnicitatea 
înaltă a unor jucători, prinderea 
unei forme sportive de mai 
vechii și apredații intcrnațio- 
nall. promovarea, din pepiniera 
proprie a unor tiaerPcJ atribu
te fotbalistice remarcabile, 1ată-

NU FȚI SUPĂRA ȚI...
In ce consistă triumful, de ulti
mă oră. al dlnamovistilo', iată 
argumentele care ne fac să spe
răm Intr-o comp^irtare remar
cabilă in confruntările din 
„C.C.EA

Să nu-i Jităm pe învinși. Fi 
sînt acoperi^ de glorie spor*i- 
vă. cel puțin la fel dacă nu mai 
mult. Studenții craioveni au ma
rele merit de a fi făcut aces* 
campionat interesant, de a fi 
ținut trează atenția opiniei pu
blice. Dominarea competiției in-

• CEA DE-A 87-.A EDI
ȚIE a tradi|ioaalJlJl turneu 
de tenis de la Wimbledon a 
început ieri, pe un timp în
sorit și in fața a peste 15 000 
de spectatori. prezenți in 
tribunele celebrei arene 
londoneze. In partida inau
gurală, pe terenul central, 
jucătorul român Hie N ăsta se 
l-a învins in trei seturi : 
6-3. 7-5. 6-2 pe Hans Joa
chim Plotz (R.F. Germania). 
Alte rezultate din prima zi 
a probei de simplu bărbați : 
Fassbender (R.F. Germania)
— Gulyas (Ungaria) 8-6, 6-8, 
6—3. 6—3 : Kary (Austria) — 
Siviter (Anglia) 6—4. 7—9. 
6—1, 6—2 ; Mayer (S-U.A.) — 
Lewis (Anglia) 7—5, 6—4, 
6—3 ; Durham (Australia) — 
Lihaciov (U.R.S.S.) 6—3, 6—1, 
6—4 ; Kodes (Cehoslovacia)
— Harai (Japonia) 4—6. 6—4, 
6—1, 6—3 ; Pala (Cehoslova
cia) — Blackinger (S.U.A-) 
6—3, 1—6. 6—3, 7—9. 7—5.

• LUNI LA AMIAZA, la 
sediul Federației de fotbal a 
avut Ioc tragerea la sorți 
pentru stabilirea meciurilor 
din cadrul semifinalelor 
„Cupei României". Iatilnlrl- 
le se vor desfășura miercuri, 
27 iunie, pe terenuri aeJ^re. 
după cum urmează : la 
Ploiești I Steaua—Construc

teme este rezultatul seriozității, 
maturității, dăruirii jucătorilor 
olteni culorilor clJbJlJi, fotba
lului și nu în ultimul rind pa
siunii arzinde a suporterilor. 
Echipa Universitatea Craiova 
urmează sâ ne reprezinte într-3 
competiție internațională de 
anvergură : „Cupa U-E-F-A-“ Să 
sperăm — și le-o dorim din ini

mă — să ducă faima fotbalului 
ol^^ pe cit mai muite meridia
ne ale continentului, să-și răz
bune amarul de-acum. pe prima 
echipă ce-i va hârărzi-o sorții ia 
li iulie. L această oră team-ul 
din Bănie reprezintă o echioă o- 
mogenâ. cu reale virtuți tehni- 
c^tactice pe care dacă și Ie va 
pune, in continaa'e- în valoare, 
cu aceeași ambiție și forță, dacă 
în această înfringere nu vor v**- 
dea un eșec moral, ci numai 
unul sportiv, temporar, atunci

torul Galați ; la Pitești : 
Chimia Rm. Vilcea—Metalul 
București. Cele două jocuri 
vor începe la ora 17,00.

• LA PERNIK s-au des
fășurat întrecerile celei de-a 
doua etape a „Cupei Duaâ- 
rii" la motocros, competiție 
la startul căreia s-au aliniat 
sportivi din Cehoslovacia, 
Iugoslavia. Ungaria, Româ
nia și Bulgaria. Victoria a 
revenit motociclistului ceho

slovac Frantisek Jirka, cu 4 
puncte, urmat de sportivul 
român Ștefan Chițu — 10
puncte, bulgarii Ștefan Das- 
kalov — 12 puncte, Dimifr 
Ranghelov — 13 puncte și 
maghiarul Laszlo Kiss — 13 
pJacte-

După două etape, în clasa
mentul general pe echipe 
conduce formația Cehoslova
ciei — 30 puncte, urmată do 
cele ale României — 22
puncte. Bulgariei — 20 punc
te și Ungariei — 18 puncte.
• IN CADRUL turneului 

interzonal de șah de Ia Le

r.u-i exclus ca formația craio- 
veană să-și pună, din nou, can
didatura la titlu, pentru ediția 
*73—*74 a c^^l1ocaîJUJi — 
^araiB ori . a !tpdatâ !“ iși intitu
lase. realist, avancronica repor
terul ziarului ..înainte- — și sâ 
facă o figură frumoasa in con
fruntarea europeană. Imagini •* 
de pe micul ecran ne-ao adus.

după fluierul finaL chipuri tris
te și lacrimi. In momentul acela 
mi-am amir.tit de un fapt inte
resant Eram la Cardiff și jucă
torii noirri urcau, deodată cu 
fotbaliștii galezi în autobuse, 
gata să părăsească incinta sta
dionului. Românii erau veseli, 
realizaseră un draw care avea 
să fie extrem de prețios, engle
zii triști, posaci, supărați. Copii, 
sute de copii, cintau în cor un 
cîntec care repeta același vers : 

ningrad. s-au disputat par
tidele întrerupte în rundele 
aaterloa^e- Cei doi lideri ai 
clasamentului, marii maeștri 
sovietici Viktor Kcrcinoi si 
Anatoli Karpov, au obținut 
victorii : primul l-a învins pe 
Torre, iar cel de-al doilea 
pe Gligorici. Taimanov a ciș- 
tigat Ia Radulov, Hub^er la 
Torre și Tal la Gligorici. A 
fost consemnată remiza in 
partida Tal-Byrne.

Inaintea ultimelor două 
runde clasamentul în par
tea superioară se prezintă 
astfel : 1-2. Korcinoi și Kar
pov (ambii U-R-S-S.) — 11,5 
puncte ; 3. Smejkal (Cehoslo
vacia) — 10,5 puncte ; 4.
Byrne (S-U-A.) — 10 puncte 
(1) : 5. Hubner (R.F. Germa
nia) — 9,5 puncte ; 6. Larsen 
(Danemarca) — 9 puncte.

• LA USTI NA LERE 
(Cehoslovacia) s-au încheiat 
întrecerile Dinamoviadei de 
box. La actuala ediție, re
prezentanții clubului Dinamo 
București s-au comportat re
marcabil, obținind trei me
dalii de aur prin Calistrat 
('ilfov (categ. ușoară). Sandu 
Mihalcea (categ. semimijlo- 
cie) .și Ion Peter (categ. se
migrea). Marin Peia (categ. 
pană) s-a clasat pe locul doi, 
iar Dinu Teodor (categ. mus
că) pe locul trei.

„Si na fim sapârați t»*. Dcci, 
nici fnaeăi^iștii ^-aioveni nu xr»- 
buie să fie «■apâ-at1- Ceea ce 
s-a es^w caracteristic
l-^.*pe^1^;r11 sporti'e- Rezulta»!!* 
<Se Za Borartati și de la Arad 
sint absolut -oraaLe- Au invin* 
găzdeie. Apoi na trebuie uitai 
râ *^:r Ii a-an da: toate sanselp
— ircu^v arr.narea meciului — 
dar ei nu le-au putut valorifi-

a. Miza enormă a meciului i-a 
Infri- aaat- Ie-a dereglat *oi 
sistemul le-a amilat obișnuita 
v erv-ă si incisivitate. Părea că 
fiecare dintr» jucători are în 
ci*ca munți de rtlnc^ $i golul 
c-=—e-i încorona drept campioni 
n-a v en^j^t. Un prea frumos ideal, 
aâZJit «i cons^^it atîta timp, 
s-a -<âbașit- Intr-o clipă, ca o 
corabie eșuată la mal. U.T.A. 
. .hâtrina doamnă” s-a opus cu o 
îT-nritate diabolică. Rar i-am 
v?jut d* arâdani atît de inve”- 
sunați Cum snuneam si ieri, ci 
si-au jucat deschis cartea. loial, 
corcet, sportiv. Așadar, promisul 
cama-. aL stil carioca, nu a mai 
avut loc...

Revenind Ia campionat, tre
buie să subliniem cîteva carac
teristici. A fost un campionat 
aprig disputat, marcat de o luptă 
foarte strinsă. echipele din zo
nele superioare sau inferioare 
ale clasamentului fiind departa
ja-» de un număr minim de 
puncte ceea ce a dat un plus d* 
interes pentru fiecare etapă, 
care, la rîndul ei, a provocat 
răsturnări spectaculoase de si
tuație. Remarcăm finalul de 
campionat ale cărui rezultate
— cel puțin la modul general
— n-au fost viciate nici de ar
bitraje. nici de altceva. Ca va
loare. luat In totalitate, campio
natul se situează pe o treaptă 
mediocră. Prea puține meciuri 
de mare ținută sau de antologie 
am vizionar in cele 30 de etape, 
care au însumat nu mai puțin 
de 240 de partide. La această 
cră se Dot face puține diferen
țieri valorice intre divizionare
le A. Nu avem, cum se spune, 
echipe de 01^. N-aș vrca să 
spun câ toate-s o apa și-un pă- 
mîat- dar adevărul este că re
zultatele dobindite, forma ară
tată exprimă forțe sensibil cgalc. 
Ac^^sta a dus la multe rezultate 
surpriză, obținute acasă sau In 
deplasare, care au făcut acest 
campionat foarte interesant și 
gustat de public. O mențiune 
pentru unele echipe din provin
cie carc ocupă locuri fruntașe 
în ierarhia clasamentului, dar 
și un avertisment pentru cele 
care amenințaseră. în tur. foto
liul de lidcr, iar in rctur s-au 
complăcut în propria ignoranță. 
Și încă n dezamăgire : In accst 
sezon, internaționalii nu s-au ex
primat suficient de expresiv și 
concludent In tcam-urile lor.

Pprte camoionaful diviziei A 
s-a tras cortina, dar răminc In 
scenă ..Cupa României" care nu 
si-a încheiat poate scria mad- 
lor surprize.

VASILE CABULEA

MABȚI, 2* IUNIE 1S73
SALCIMUL LILIACHIU : Lu

mina (orolo S. 11,15; 13,31; 16; 
10 36. 20.45).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Ca
pitol (orole 9: 11; 13: 19; 17; 19: 21). 
Florcasca (orele 15.30: 18; 20.13),
Flamura (orele 9: 11,15: 13,30; 16: 
18.15: 20.30). Grădina Capitol (ora
20.15) .

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Scala (orelo 9.30: 13; 18,15: 19.30), 
Festival (orelo 9: 12.3«: 16; 19.30) 
Stadionul Dinamo (ora 10,30'. 
Grădina Festival (ora 20.30).

ULTIMUL CARTUȘ ; Gri vita 
(orolo 9: 11.15: 13.30: 1S: 18.15;
20.30), Contrai (orele 9.15: 11.30:
13.45: 16; 18.15; 20.30). Aurora 
(orelo 9: 11,15: 13,30: 15.45: 18:
20.15) Grădina Aurora (ora 20.30). 
Grădina Tomls (ora 20.15). Tomls 
(orole 9; 11.15; 13 30: 15.45: 16.15: 
20.45).

MONTE CARLO : Luceafărul (o
rele 8.30: 11 : 13.30: 1(5: 18.30: 21). 
Grădina Luceafărul (ora 20.15). 
Arenclo Roman? (ora 20.15).

O ZI MAI (,L’NGA DECIT UN 
AN : Dacia (orelo 9; 11.15: 13.30; 
16- 18.15 : 20.30).

SIMON TEMPLAR INTERVINE : 
București (orelo 9: 11.15; 13 30:

A APARUT
„MUNCA DE PARTID"

nr. 12 1973
Revista inserează in des

chiderea editorialului „In 
dezbaterea plenarei Comi
tetului Central — o pro
blematică socîal-polltlcă 
de mare înscmnătal**, 
precum și articolele „Creș
terea exigenței și spiritului 
de responsabilitate — de
ziderat major al unci con
duceri politice eficiente” 
do Iosif Szâsz și „Orizont 
larg, conținut concret acti- 
vltățli comisiilor pe dome- 
niia‘,

Sub genericul „Cum so 
înfăptuiește rolul conducă
tor al organelor și orga
nizațiilor dc partid”, re
vista grupează articolele ; 
„Comunistul, pildă vic 
pentru întregul coleettiv 
de Petre Lungu. „Stimula
rea inițiativei organizații
lor U-T-C-‘* de Nicolae Ma
tul și „Comisia economică 
a comitetului de partid șl 
noile organisme ale între

K.13: 18,45: 21), Excelsior (orele 
9 ; 11.15; 13.30: 16; 11.15; 20,30).
Monodia (orole »; 11.15: 13,3M; 16: 
18.11: 20.45) Modern (orele 8.(5: 
Îl: 13.3^: 16; 11.30: 21), Grădina 
București (ora 20.15). Grădina 
Modern (ora 20.20) .

CIPRIAN PORUMBESCU : Viito
rul (orele 15.30: 19), Arta (orele 
15.30: 191. Grădina Arta (ora 20.15).

FLUTURII SÎNT LIBERI ; Favo
rit (orele 8.45: 11: 13,15; 15.30: 18: 
20.30) , Buzostl (orele 9; 11.15: 
13.38. 11: 19.15: «0.30), Grădina 
Bușești (ora 20,15).

VERONICA : Unirea (orole 16; 
II: 20). Grădina Unirea (ora 20 15).

CE SF. ^TÂMPLĂ. DOCTORE’: 
Doina (orele 11; 13.S0: 16: 18.15: 
20.30) .

AVENTURILE LUI BABUSCA : 
Lira (orolo 16: 18; 20) Grădina 
Lira (ora 20.15).

COPUI CAPTTANTILUT GRANT ; 
Bucooi (orele 1530: 17.45: 20), 
Giulestl (orcle 10: 15.30: 18: 20.30). 
Grădlna Bucogi (ora 20.30).

20.3^).

AICI ZOR1I.E SÎNT DIN NOU
I.TNT5TTTE : Drumul Sării (ore'o
15.30: 19).

PE ARIPILE VÎNTUL,UI : Voie a
(orele 9.30 ; 14; 18 45). Miorița
(orelo 9.30:: 15: 19.1^). Grădina
Select (ora 20.15).

BĂTRINII BANDITI : C ring a si
(orele 15.30: 18: 20 15).

ROND DE NOAPTE : Gloria
(orele 8.45; 11; 13,15; 15.45; 16.15;

prinderii” de Marin Bai- 
cu. Articolele „Aniversa
rea insurecției — impuls 
spre noi realizări In între
cere”, „Valorificarea capa
cității tehnice a comuniști
lor". „Curs ferm dezvol
tării zootehniei”, „Cum so 
acționează împotriva risi
pei*4, „Recoltarea în timp 
optim, fără pierderi" sint 
inserate la rubrica „Cinci
nalul înainte de tcrmcn”.

Revista mai cuprinde, 
de asemenea, rubricile : 
„Programul de educație 
comunistă a maselor prin
de viață”. „Tnvățămîntul 
dc partid mai atractiv, mai 
eficieaț“, ..Pronaganda 
prin lecții și conferințe”, 
..Intensificarea, continuă a 
vlcțil intcrnc do partid”, 
In accst aumâr al revistei 
se publică, de asomcnca. 
rubricile : „Note critice”, 
„Răspunsuri la întrebările 
cititorilor”.

OMUL NU E SINGUR : Popular 
(orele 15,30: 18; 20,15).

SĂLBĂTICIA AL.BĂ : Timpuri
Noi (orele 9.30—20,15 în continuarc). 
CEAȚA : Munca (orele 16; 18; 20).

ACEA PISICA SĂLBATICA. :
îafrâtir•a (orele 15.30; 18; 20,15).

SEMNALE : Rahova (orele 15,30; 
]«).

CLASA MUNCITOARE MERGE 
ÎN PARADIS : Rahova (ora 20,15).

CIND LEGENDELE MOR : Mo
șilor (orele 15,30; 18; 20,15), Vitan 
(oiele 15.30; 18: 20.15), Grădina 
Moșilor (ora 20,3S), Grădina Vitan 
(ora 20,30).

SOLaRis : Progresul (orele
15,30: 19).

TARA SĂLBATICĂ : Ferentari 
(orele 15,30 : 18: 20,15).

fata BĂTRiNA : Cotroceni
(orele 14: 16: 18; 20).

NICI UN MOMENT DE PLICTI
SEALA : Pacea (orele 15,30; 18:
20.15).

COWBOY : Cosmos (orele 15 30: 
18: 20,15) .

Opera Română : AIDA — ora 
19.3(1: Teal- jl National „I. L. Ca- 
-agla1e- (<îla Studio) : MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN - ora 
20: Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 20: Tea
trul ,.C. Tănase" (La Sala Pa
latului) : JOS PĂLĂRIA — ora 
l? 30: Ansamblul ..Rapsodia Ro
mână" ; MELEAGURI FERMECA
TE - ora 18.30: Circul ..Globus- : 
arena '73 (Spectacol iațeraațio- 
nal). — ora 19,30-

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Telex. 10.05 
Avanpremieră. 10,10 Arad — insula 
a IU-a — reportaj de Mirul Illesu-
10.20 Tele-cnclclopcdla. 11.05 Tele- 
clnematcca pentru tinerot : „Ex
plozie în mJnțl“- 12,30 Pe-un 
picior de plai. 12,50 52 de inițiative 
in 52 de săptămini. 13.00 Tele
jurnal. 17,30 Curs de limba rusă. 
Lecțla a 59-a- 18.00 Telex. 18,05 
Publicitate. 18.10 Moment fo1clor1e-
18.20 Steaua polară. „Miaer1l"- 
18,50 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală. 19,20 1001 de serl. 
19.30 Telejurnal. 20,00 Cîntecul 
săptăminil : ..Iți cjnt tara moa". 
20,05 Universitatea TV. 20.45 Scară 
de teatru : „Mincinosul- de Carto 
Goldoni. 22.35 24 de ore. Contraste 
în lumea capitalului.
PROGRAMUL IT

20,00 Avanpremieră. 20.05 ..Noi, 
tinerii- — film documentar ' 20.20 
Muzică ușoară cu Anda Câliugă- 
reanci. Marina Voica șl Cornel 
Constaptialu- 20,50 Film serial 
„Mannix‘•- 21,40 Festivaluri muzi
cale. Săptămânile festive ale V:c- 
nel — 1973. Program sJ.stiaJt ce 
orchestra simfonică din Viena, 
condusă de Heinz Walberg. 22.30 
Prin expoz1tl1-



Astăzi începe vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în R. F. Germania hotare

0 vizită așteptătă

cu viu interes

„Opinia publica din Republi
ca Federala Germania saluta 
cu deosebita considerație vizita 
prieteneasca pe care o va face 
in țara noastră președintele 
Nicolae Ceaușescu". Afirmația 
aparține doamnei Annemarie 
Renger, președinta Bundesta- 
gului Pretutindeni — în ministe
re, unități economice sau de în- 
vâțâmînt, instituții publice — gaz
dele noastre și-au exprimat de
plina satisfacție fațâ de bunele 
relații existente între România și 
Republica Federală Germania, 
arâtînd că așteaptă cu încrede
re rezultatele apropiatului dia
log la nivel înalt româno-vest- 
german.

In cercurile politice și de pre
să din Republica Federală Ger
mania politica țârii noastre este 
bine cunoscută. Am avut deseori 
prilejul să constat că România 
se bucură aici de un respect 
deosebit. Ziarele, radioul și tele
viziunea au publicat interviurile 
acordate de președintele Nicolae 
Ceaușescu, făcînd ample refe
riri elogioase la realitățile pa
triei noastre. Personalitățile cu 
care am stat de vorbă în aceste 
zile sînt în unanimitate de ■ - 
cord că politica României, al 
cărei strălucit exponent este 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
oferă un exemplu de abordare 
realistă atit în ceea ce privește 
problemele majore ale lumii 
contemporane, cît și în ceea ce 
privește rolul fiecărei țări - mare, 
mijlocie sau mică, — în rezol
varea acestor probleme. Calea 
contactelor nemijlocite, a dorin
ței de înțelegere și cooperare 
cu toate statele, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe baza 
respectării stricte a principiilor 
suveranității și independenței, a 
neamestecului în treburile inter
ne, a egalității în drepturi, pro
movată cu consecvență in poli
tica României este apreciată 
drept o chezășie a cursului as
cendent al legăturilor dintre 
cele două țări.

„Cu prilejul vizitei pe care am 
făcut-o recent în tara dumnea
voastră — ne declara doamna

De la trimisul nostrir ADRIAN VASILESCU

Annemarie Renger — m-au im
presionat sincerrtatea și realis
mul cu care președintele Con
siliului de Stat analizează pro
blemele României și problemele 
importante ale omenirii. Convor
birea pe care am avut-o cu 
domnul Nicolae Ceaușescu a 
fost cu atit mai plăcută cu cît 
domnia sa ne-a dovedit că este 
un om deschis și vesel. Consider 
deosebit de important că un om 
cu o răspundere atit de mare ca 
a domnului Nicolae Ceaușescu 
știe să și rida".

Referindu-se la semnificația 
vizitei pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o va face in 
Republica Federală Germania 
incepînd de la 26 iunie, doamna 
Annemarie Renger a spus : 
„Desigur, vizita va contribui in 
special la intensificarea relații
lor economice, la dezvoltarea 
cooperării intre întreprinderi 
românești si firme din Republica 
Federală Germania. Am credin
ța că in acest domeniu exista 
importante resurse. Tin să preci
zez aici câ vizîtind România am 
putut sâ constat o puternică do
rință pentru dezvoltarea indu
striei ; m-a impresionat plăcut 
faptul că industrializarea nu se 
face pe seama altor sectoare, că 
se caută un real echilibru intre 
diverse domenii, că se realizea
ză o dezvoltare armonioasă o 
țârii. Rezultatele apropiatului 
eveniment vor fi insă, sint con
vinsă, la fel de rodnice in toate 
domeniile, spre binele ambelor 
popoare, al păcii in lume".

Aprecieri pozitive cu privire 
la cooperarea dintre cele două 
țări, la posibilitățile existente 
pentru intensificoreo acestei 
cooperări in viitor, precum 
despre semnificoția aoropiatei 
vizite au fost făcute de către 
președintele Gustav Heinemann, 
cu prilejul primirii delegației 
noastre de ziariști : „Am vizitat 
România in 1971. Aceasta a fost

prima mea călătorie intr-o țară 
răsăriteană. Am fost deosebit de 
impresionat de prietenia cu 
care m-au primit concetățenii 
dumneavoastră. Păstrez amintiri 
foarte frumoase și doresc ca vi

tarea relațiilor pe multiple pla
nuri. La această dezvoltare va 
contribui in mod deosebit apro
piata vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Totodată 
vizita va fi un bun prilej pen
tru ca popoarele noastre sâ se 
cunoască mai bine, să se apro
pie mai mult. Doresc poporului

ii

Delegația P.C.R
in Franța Ia Kambol

L. Brejnev și-a încheiat

BO.W: vila Haracr---hmi'lt, r?șdînta președintelui Republi- 
di Fedecle Germania.

zi ta președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Republica Federa
lă Germania sâ fie tot atit de 
piăcutâ cit a fost vizita mea in 
tara dumneavoastră. România și 
Republica Federală Germania 
au stabilit relații diplomatice in 
1967. De la început au existat 
bune exemple in ceea ce pri
vește cooperarea intre țăriie 
noastre. Acum s-au creat con
diții și mai bune pentru dezvol

român importante succese pe 
caiea pe care merge".

La ora la care citiți c ceste 
rndu'i n Republica Fede-a^â * 
Germania pregătirile centi
pr mirec președintelui Nico.ae
Ceausescu s-au închelcL Ca- I 
me-.ii de s:ct înt'eaga opinie | 
publ câ așteaptă cu n-crede^e și 
bucurie pe solii poporului ro-
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„UN NOU PAS PE DRUMUL
UNOR Șl MAI BUNE RELAȚII
ÎNTRE R. F. G. Șl ROMÂNIA"
Ample manifestări in ajunul vizrtei șe^ui sta^luî român • Reșe^ntete

Heinemann a vizitat expoziția de grafts româneasca de la Kiel • Deda-

rația purtâtaruM de cuvint al guvernulu vest-german

BONN 26 — Corespondentul 
Agerpres. N. S. Stănescu, trans
mite. Vizita în Republica Fe
derală Germania a președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
continuă să trezească un viu și 
profund interes atît în rîndul 
oamenilor politici, cît și al opi
niei publice și a presei.

Luînd cuvîntul în fața a nu
meroși ziariști vest-germani și 
străini, purtătorul de cuvînt al 
guvernului, Rudiger von Wech- 
mar, a declarat că vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
este așteptată cu un deosebit in
teres și cu certitudinea că ea va 
reprezenta un nou pas pe dru
mul unor și mai bune relații în
tre R.F.G. și România. El a pre
cizat că vizita încununează dez
voltarea anterioară a relațiilor 
dintre cele două țări.

In apropiere de Hamburg, la 
Kiel — port la Marea Baltică 
— unde a avut loc deschiderea 
tradiționalei „Săptămîni a Kie- 
lului“, Gustav Heinemann, pre
ședintele Republicii Federale 
Germania, împreună cu soția, și 
ministrul culturii din landul 
Schleswig—Holstein. prof. dr. 
W. Braun, precum și alte per
sonalități proemintente ale lan
dului au vizitat expoziția de 
grafică românească contempo
rană, organizată în cunoscutele 
săli de artă ale castelului din 
Kiel. Expoziția a fost conside
rată printre manifestările cultu
rale cele mai reprezentative ale 
„Săptămînii". ln amintirea aces
tui eveniment cultural românesc, 
președintelui Heinemann i-a fost 
oferită lucrarea intitulată „Va
porul", aparținînd graficianului 
Iosif Teodorescu.

O atenție deosebită o acorda 
sizitei pre*a din R.F. Geimania. 
Luni, una dintre cele mai »â*- 
p indite reviste \ est-germa ne 
..Der Spiegel ", a pubiirat inter
viul acordat acestei publicații de 
șeful statului român. Textul e«te 
însoțit de fotografii și de ■■ 
comentariu.

La rindul său. „Frankfurter 
Rundschau" din 25 iunie comen
tează eforturile României socia
liste de a se ridica de Ia uve 
lul unei țări in curs de dezvol
tare. la acela al unei țâri mul
tilateral dezvoltate. Articolul 
.subliniază caracterul reciproc »- 
vantajos al relațiilor dintre 
România și Republica Federală 
Germania. Precizind caracterul 
de lucru al vizitei pe care pre
ședintele român o va efectua iu 
R.F.G., ziarul relevă că ea este 
menită ca prin intermediul con-

•artelo: directe, că ducă la o ■- 
d^ncire a relațiilor dintre cele 
doua țări, la • lărgire si diver
sificare a colaborării și coope
rării dintre ele.

Totodată. posturile de radio 
ci televiziune ale R.F. Germa- 
■ ia. prin emisiunile lor de ac
tualități. s-au referit pe larg și 
iu mod repetat la apropiata vi
zită. la bunele relații dintre cele 
două state.

In cadrul multiplelor și lar
gilor contacte dintre țările noas
tre. luni, a început la Bonn un 
colocviu de trei zile, organizat 
de Fundația „Friederich Ebert". 
la care participă gazetari români 
>i xest-germani. Este analizată 
«țlindirea problemelor fiecăreia 
dintre cele două țâri în presa 
română și vest-germană — mij
loc eficient de îmbunătățire în 
continuare a cunoașterii și pre
țuirii reciproce.

PE SCURT* PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Simpozion consacrat 
problemei suveranității 

si securității 
în Europa

• LA INSTITUTUL INTER
NATIONAL AL PĂCII DIN 
VIENA s-a încheiat simpozio
nul științific „Problema suve
ranității și organizarea securi
tății europene". Au fost prezen
tate referate privind tema sim
pozionului. In cadrul dezbateri
lor au fost examinate probleme 
legate de sistemul securității co
lective. unitatea între suverani
tate și colaborare, coexistența 
pașnică și securitate, precum și 
probleme referitoare la prin
cipiile pe care trebuie clădit 
noul sistem care să garanteze 
securitatea europeană. La sim
pozion au participat oameni de 
știință din 14 țări din Europa 
răsăriteană și occidentală prin
tre care și România.

• ABDEL SALAM JALLOUD, 
membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției și șef al 
Cabinetului ministerial, a cerut

Comitetelor Populare care ac
ționează în cadrul companiilor 
petroliere străine din Libia 
să-și asume prerogative guver- 
■amont■lo în raporturile lor cu 
aceste societăți — relatează a
genția libiană de informații 
(A.R.N.A.). Aceste Comitete 
Populare, a Spus Jalloud. tre
buie să-și asume prerogativele 
și sarcinile Ministerului petro
lului și muncii. De ■semenoa, el 
a insistat asupra necesității ca 
aceste Comitete Populare să a
corde o importanță particulară 
libianizării activităților petro
liere, precum și calificării per
sonalului indigen.

întrevedere 
Peron-Balbin

• LA PALATUL CONGRE
SULUI DIN BUENOS AIRES, 
a avut loc o întrevedere intre 
generalul Juan Peron, liderul 
Mi.șc;ârii Justițialiste, partid de 
guvernămint, și Ricardo Balbin. 
președintele Partidului Radical, 
principala forță politică a opo
ziției. Partidul Radical s-a ară
tat dispus să colaboreze cu gu
vernul președintelui Campora. 
in cadrul programului de re

construcție națională, anunțat 
de liderul Mișcării Justiția- 
liste, cu prilejul reîntoarcerii 
sale recente in Argentina, dup» 
perioada celor 18 ani de exiL

• AGENȚIA TANIUG a. ’ n- 
țâ că Janos Kîda’ p-im-^ re
tar al C.C. al PM Si va .a--. 
in prima jumătate a lu^i iuli* 
o vizită de prietenie in Iugnîla- 
via, la invitația lui lostp boz 
Tito. președintele RS f i^„ 
slavia, președin-elf VC.i.

Convorbiri interlaoțiene
• FUNII VONGV'I 'IT repre

zentant pieni^oenț*îr p^^tnțu-

'iai al delegației Frontului. Pa- 
îrtut:^ La^ți^, a avut o ^n^il- 
r.ir» ra prtstut Szvrrn» Fum*

PATHeT Cu ■cos', or-iee».
Fumt Vong-aci- i-a ^opus lui 
Savanna Fama sâ c^^-ribuie la 
p^movare-a dintre
'►pr^'Tentanții p|o-tp-tt^-it■rt ai 

d * •.-< I -
zârii unui progres "apid pc calea 
s—-o semirăreai unui oro-ocd la 
Acordul de reștabilire a păcii, 
formarea 'unuii giuvern provizoriu

de uniune națională și a unui 
Conciliu politic național de 
coaliție, neutralizarea orașelor 
Vtrn^t■-e și Luang Prabang, 
i "ec-a^m și pentru respectarea și 
îndcpltnirc■ s-ric-ă și completă 
a •ncctârit focului și a altor 
clauze ale acordului.

Guvernul peruan a distri
bui: peste 500 00C hectare de 
pâmînt locuitorilor din zo- 
neâ-j rurale ale țârii cu pri- 
l? • u| c elei de-a patra aniver
sări a legii de reformă a
grară. Pînă în prezent, 
3 6^' 748 hec-are de pâmînt 
■u fost împărțite la 174 203 
familii de tăr■nt peruani re
uniți în cooperative, socie
tăți agricole de interes so
cial. comunități rurale sau 
proprie-ăți mici și mijlocii.

De la punerea în aplicare 
a legii de reformă ■grară. în 
Peru au fos- expropriate 
.5 180 242 hectare, urmînd ca. 
pînă la sfirșitul anului 1974, 
-erenurile agricole expropri
at- sâ ■.ingă cifra de 
9 000 000 hectare.

în cursul vizitei pe care o 
întreprinde în Franța, la invi
tația Partidului Socialist Fran
cez. delegația C.C. al Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a fost pri
mită. luni, la primăria Muni
cipiului Marsilia, de Gaston 
Defferre. primar al orașului, 
președintele Grupului parla
mentar socialist. Au fost de 
față: Emile Loo, membru al Bi
roului Executiv, secretar națio
nal al P.S.F., secretar al Federa
ției de partid Bouches-du-Rho- 
ne, și membri ■ * ' Consiliului 
Municipal. Intîlnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă deosebit 
de cordială, caracteristică bu
nelor raporturi dintre cele două 
par ude. tradiționalei prietenii 
rcmâr.o-fr a n cc ze.

însoțiți de Andre Hardy, arhi
tectul șef al orașului, oaspeții 
români au vizitat apoi cartiere 
noi de locuințe, edificii social- 
cu .turale, monumente ale Mar- 
siliei.

Sub tirul ■rtileriei Fron
tului Unit Național al Cam- 
bodgiei — F.U.N.C.. depozitul 
trupelor lonnoliste de la 
Kambol, situat la numai pa
tru kilometri de aeroportul 
civil și militar al 
Pnom Penh, a fost 
distrus, anunță 
FRANCE PRESSE și ’ASSO
CIATED PRESS. Inamicul a 
pierdut un important stoc de 
napalm, rachete și munții de 
artilerie care au sărit în 
aer. provocând incendierea 
clădirilor anexe și explozia 
bombelor depozitate în apro
piere.

Depozitul de muniții-de la 
Kambol, considerat cel mai 
mare de acest gen din Cam- 
bodgia, alimenta cu muniții 
baza aeriană de la Pnpm 
Penh și garnizoanele lonno- 
liste în capitală și împreju
rimi.

vizita in S. U. A.
orașului 

parțial 
agențiile

Pentru înfăptuirea aspirației
■ r ■ v ■ ■ ■ p ■reumticarii pașnice a Coreei

DECLARAȚIILE LUI KIM IR SEN
PHENIAN 25 (Agerpres). — 
..Din dorința fierbinte de a în

lătura situația dificilă care s-a 
c-?i: în prezent și de a înfăp
tui aspirația spre reunifiearea 
națională pașnică la o dată cît 
mai grabnic posibilă, prezentăm 
s. iarificăm din nou linia parti 
dalui și guvernului R.P.D. Co
reene. îndreptată spre reunifi- 
m-ci independentă și pașnică a 
țării" — a declarai Kim Ir Sen, 
*e .e-t.ar general al C.C. ai Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, la 
un mring organizat la Phenian 
cu o-azia vizitei delegației de 
partid și guvernamentale ceho
slovace. condusă de Gustav Hu- 
<ax. i^cretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

1) Pentru încetarea situației 
dd> confruntare militară dintre 
Nord și Sud. partea ■ord-co- 
re^’^^La a prezentat autorităților

• nreere o propunere vizînd 
area înarmărilor, retrage 
uturor trupelor străine, re- 

■ea forțelor armate și a ar 
rntelor. sistarea introduce 
e ’rm.e din țări străine și 
iw unui- acord de pace 
Este ■e^•cs■r să se înfăptu- 
-labă-area și schimburile 

ultple planuri Intre Nord 
d ir. domeniile politic, mi

tic, economic și

În

ar. diploma

*> Dialogul

■ part

o Nord și 
;-tftcărtt ■■
să fie lăsat 

autorităților, el 
iășoare ia scară națio 
acest sens, să se con 
mare adunare ■aUo- 
va-L din reprezentau 
r păturilor sociale și 
•lor poli-ice și organi 
oc-iale din Nord și din

pe larg și 
reunifică-

Sud, care să discute 
să rezolve problema 
rii patriei.

4) Instituirea unei .
rații Nord-Sud. Considerăm că 
cea mai rezonabilă cale de a 
realiza rountfica-o■ este convo 
carea Marii Adunări Naționale 
care să înfăptuiască unitatea 
națională și, pe această bază, in
stituirea unei conferințe Nord- 
Sud. • - ' •
cîtva 
teme 
in Sud. _____ .. .
fie denumit Republica Confede
rată Koryo, nume larg cunoscut 
pe plan mondial al unui stat 
unit care a existat cindva pe te
ritoriul țării. Crearea Republicii 
Confederate Koryo ar deschid» 
o fază decisivă în împiedicarea 
divizării țării, realizarea unor 
legături pe scară globală și co
laborarea între Nord și Sud. 
grăbirea procesului de reunifi- 
care totală.

5) Nordul și Sudul trebuie să 
înainteze împreună în dome
niul relațiilor externe. Respin
gem cu fermitate orice manevre 
care au ca scop să fabrice două 
Corei. Nordul și Sudul nu tre
buie să intre în O.N.U. separat, 
si. dacă ele doresc să intre în 
O.N.U. înainte de realizarea 
rcuntficărit țârii, trebuie sâ o 
facă ca un singur stat, sub nu
mele de Republica Confederată 
Koryo.

în încheiere. Kim Ir Sen a ce
rut părții sud-coreene să abor
deze de pe o poziție sinceră ■- 
ceas-ă nouă propunere onora
bilă de rounific■ro și a cerut 
Statelor Unite să-și retragă tru
pele din Corooa de sud cît mai 
curînd posibil și sâ se dezică 
de actele de agresiune și inter
venție împotriva R.P.D. Coreene.

confederai-

lâsînd intacte pentru 
timp cele două sis- 

exis-ente în Nord și 
Statul confederat să

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Leonid Brejnev. și-a ' . . . . . . .... la

Nixon,

. , Leonid Brejnev.
încheiat luni vizita făcută 

. invitația 
î,a Statele

președintelui 
Unite.

Sovietică și 
că vizita lui 
secretar

S.U.A.
Leonid 

general al

Uniunea 
consideră 
Brejnev. . .
C.C. al P.C.U.S., în Statele Unite 
și convorbirile sale cu președin
tele Richard Nixon reprezintă 

manifestare a hotăririi reci
proce de a continua linia spre 
îmbunătățirea radicală a relații
lor soviețo-americane". — se 
arată în comunicatul comun pri
vind vizita lui Leonid Brejnev 
în S.U.A.

.,U.‘R.S.S. și S.U.A. iși fac cu
noscută- hotărîrea de a examina 
noi modalități de consolidare a 
păci^ii. și de lichidare defiini^l^i^'^vi, 
a primejdiei de război, îndeosebi 
n primejdiei unui război nu
clear". Părțile și-au reafirmat 
„hotărîrea de a înainta în co
mun pe calea spre un acord pri
vând l-imitarea armamentelor 
strategice". relevă în continuare 
comunicatul.

' U.R.S.S. și S.U.A. „acordă o 
mare importanță unirii efortu
rilor tuturor statelor pentru 
întărirea păcii, reducerea' pove
rii înarmărilor și realizarea ți
nui acord cu privire la măsuri de 
limitare a înarmărilor și cu pri
vire la dezarmare". Părțile re
afirmă că „obiectivul final este 
dezămărea generală și totală, 
inclusiv dezarmarea nucleară sub 
un strict, control internațional. 
Convocarea la momentul oportun 
a Conferinței mondiale pentru 
dezarmare poate avea un rol 
pozitiv in acest proces".

■ U.R.S.S. și S.U.A. „și-au ex
primat satisfacția profundă față 
de încheierea acordului pri
vind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam 
si consideră că viitorul po
litic al Vietnamului. Laosu- 
lui si Cambodgiei. trebuie 
fie hotărît de popoarele 
cestor țâri, fără nici un fel 
amestec din afară".

Părțile și-au exprimat satis
facția. fată*de normalizarea con
tinuă a relațiilor dintre ( țările 
europene. Ele salută perspecti
vele intrării în acest an a R. D. 
Germane si R. F. Gcrm■nt■ în 
O.N.U. U.R.S.S. și S.U.A. au de
clarat că îți vor promova poli
tica in așa fel incit să înfăptu
iască obiectivele Conferinței ge- 
neral-europene și să realizeze o 
eră nouă a bunelor relații în a
ceastă parte a lumii.

Reglementarea in Orientul A
propiat „trebuie realizată în 
conformitate cu interesele tutu
ror statelor respectivei regiuni, 
trebuie să corespundă indepen
denței și suveranității lor și să 
țină seama de interesele legi
time ale populației palestinie
ne". se spune în comunicat.

U.R.S.S. și S.U.A. < 
că ele trebuie să-și 
drept obiectiv sporirea 
lui total al comerțului 
în următorii trei ani la 
liarde dolari. Părțile s-au pro
nunțat în 
pe termen 
joase.

Au fost

colaborării bilaterale in domenii 
ca ocrotirea mediului înc<^i^ji^rr^> 
tor, ocrotirea sănătății, cerceta
rea spațiului cosmic, alte pro
bleme ale științei și tehnicii. Au 
fost încheiate acorduri privind 
colaborarea dintre U.R.S.S și 
S.U.A. în domeniile folosirii e- 
■ergiei atomice în scopuri paș
nice, agriculturii, studierii ocea
nului planetar, transporturilor 
și un acord general cu privire 
la contacte, schimburi și cola
borare.

Președintele S.U.A. a acceptat 
invitația lui Leonid Brejnev de 
a face o vizită in 
nul 1974.

U.R.S.S. in a-

la o întîlnire 
ai cercurilor 

Leonid 
noua

să 
■
de

consideră 
propună 
volumu- 

i reciproc 
i 2—3 mi-

favoarea proiectelor 
lung reciproc avanta-

examinate proiectele

împotriva colonialiștilor portu-Unitate a patrioților moiambi cani într-o acțiune de luptă
ghezi.

„Calm neobișnuit" 
în Ulster

• CA URMARE A MASURI
LOR EXCEPȚIONALE DE 
SECURITATE adoptate de au
toritățile militare bri-anice, in 
ul-imele zile situația din Irlan
da de Nord ■ fost, după păre
rea observatorilor, „neobișnuit 
de calmă", în comparație cu 
tensiunea exis-en-ă in ultima 
perioadă. Un pur-ă-or de cu
vînt militar a precizat că la 
operațiunile de asigurare ■ or
dinii in vederea alegerilor ge
nerale de la 28 iunie a.c. au 
tos- mobilizați, incepînd de vi
neri, peste 4 000 de mili-ari și 
polițiști.

• LA VATICA N A FOST' 
INAUGURAT, la 23 tunte, un 
nou muzeu de artă modernă, 
care ocupă. în Palatul Pontifi
cal, 65 de săli. Potrivit unui co
municat publicat la Vati«-an, 
toate pînzele și sculpturile care 
vor fi expuse în cadrul muzeu
lui au fost oferi-e s-atului pa
pal de numeroși artiști și colec
ționari. Galeria cuprinde 600 
de capodopere semnate de 250 
de artiști prin-re care Picasso,

Chirico, Matisse, Klee, Modi
gliani, Dali, Chagall, Buffet, 
Kokoschka, Gauguin, Moore.

Piierderile Lisabonei
• TRUPELE COLONIALISTE 

PORTUGHEZE care acționea
ză în Gutncca-Btss■u au sufe
rit importan-e pierderi provo
cate de unitățile patrioților 
conduse de Partidul African al 
Independenței din Gutncc■-Bis- 
sau și din Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.). relevă un co- 
muntc■t militar dat publici-ății la 
Lisabona. Documentul ■"■tă că, 
în prima jumă-ate ■ lunii iu
nie, 24 de soldați portughezi 
și-au pierdut viața în luptele 
din regiunile Cantanhez și Tom
bali, din sudul Gutneet-Btssau. 
Comunicatul relevă, totodată, 
neliniștea autorităților portu
gheze față de pierderile provo
cate aviației lusitane de către 
pa-rîoțî. La Lisabona s-a recu
noscut oficial că 18 aparate 
portugheze au fost doborî-e de 
artileria unităților P.A.I.G.C. la 
sfîrșitul lunii mar-ie a.c.
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Luînd cuvîntul 
cu reprezentanți ... . 
de afaceri din S.U.A.. 
Brejnev s-a referit la 
semnificație pe care o capătă în 
epoca noastră comerțul, colabo
rarea economică între state. 
Progresul nestăvilit pe plan 
economic, tehnico-științific. cul
tural duce la o creștere uriașă 
a nevoilor și cerințelor oameni 
lor și impune o diviziune inter
națională a muncii din ce în ce 
mai largă, impune dezvoltarea 
comerțului, 
nomice.
culturale 
că noile 
■u și-au 
plină în , ,
nomice internaționale, vorbito
rul a explicat aceasta și prin 
faptul că gîndirea oamenilor 
rămîne uneori în urma noilor 
realități ale vieții economice. El 
a apreciat că principalul factor 
care a constituit un obstacol în 
calea extinderii colaborării 
reciproc avantajoase intre 
U.R.S.S. și S.U.A. i-au constituit 
condițiile politice. Cprindu-se, 
în continuare, la consecin
țele pe care le-a avut perioa
da ...războiului rece" pentru re
lațiile economice, a subliniat că 
încordarea în sfera politică a 
obligat Uniunea Sovietică si alte 
țări să trăiască retrase, nu le-a 
permis să meargă spre o dezvol
tare largă a colaborării. Dar 
dacă acest lucru a continuat 
10—20 de ani, a spus el. aceasta 
■ u înseamnă că o asemenea Si
tuație trebuie să se prelungeas
că la infinit..

Trebuie lichidat cu tot curajul 
tot ceea ce este perimat, trebuie 
să se meargă înainte ne calea 
întăririi păcii, destinderii. a 
dezvoltării colaborării. Pot spu
ne cu toată răspunderea a 
continuat el, că partidul și gu
vernul nostru văd în aceasta 
scopul înalt al politicii lor si că 

' sprijinită întrutotul de 
sovietic. Aș vrea. în 
cu aceasta, să recu- 

■scmcnc■, meritele po- 
american și atitudinea 

ale președintelui 
’ ale re-

, a relațiilor eco- 
tehnico-științifice si 
între state. Apreciind 
cerințe ale vremurilor 
găsit o reflectare de- 
practica relațiilor eco-

ea este 
poporul 
legătură 
■osc. de 
porului 
sa pozitivă, _
S.U.A.. Richard Nixon, 
prezentanților lumii de afaceri;

După ce a evocat convorbirile 
avute în ultimele zile cu con
ducătorii americani și a arătat 
că un loc important, l-au ocupat 
problemele dezvoltării relațiilor 
economice între cele două țări. 
Leonid Brejnev și-a exprimat 
părerea că un plan de mari 
proporții, care să abordeze 
problema pe scară largă, avînd 
în vedere o perspectivă înde
lungată. de aproximativ 20 de 
ani, ar deschide posibilități 
uriașe pentru aceasta. Totodată, 
a declarat el, examinînd recent 
situația in domeniul relațiilor 
economice externe al U.R.S.S., 
am ajuns la concluzia că în pre
zent nu ne poate satisface ceea 
ee am realizat. Vorbitorul a men
ționat că au fost criticate sever 
unele departamente sovietice de 
resort pentru liosa unor iniția
tive de proporții mari, pentru 
lipsă de curaj, pentru concepții 
învechite, pentru lipsurile din 
activitatea lor. ln același timp, 
el a arătat că. deși îi stimează 
pe oamenii de afaceri americani 
pentru spiritul lor întreprinză
tor, trebuie să remarce că nici 
ei nu au dat dovadă uneori de 
curajul cuvenit, nu manifestă 
inițiativă de mari proporții și . 
tr^?i^esc cu concenții perimate.

In încheierea întâlnirii sale cu 
oamenii de afaceri americani. 
Leonid Brejnev a declarat că el 
consideră un lucrU imoosibil să 
se amestece în treburile interne 
■ Ic S.U.A. Cred, a spus el. că 
în abordarea relațiilor dintre 
U.R.S.S. si S.U.A.. ca si înt-e toa
te celelalte ooooare si țări, este 
foarte important să se țină 
s-erna că fiecare ponor îsi are 
sistemul său statal si social, 
particularitățile sale naționale, 
tradițiile și obiceiurile sale.

SĂRBĂTOAREA
REPUBLICII MALGAȘE

; ! Republica Malgașă .sărbătorește astăzi 13 ani de la dobin
: direa independenței "■ urmare ■ unei î■delu■g■tc lupte d"

< ' clihe"■"e. In perioada care s-a scurs de la acest eveniment
■ republica-insulă, si-uată în vestul Oceanului Indian, in ■- ;
> pr !picic■ con-nen-ului ■frican, și-a concen-ra- eforturile in 

dir'ecria lichidării consecințelor 5^0^^ colo■i■le și. impli- <
cit, ■ depășirii stării de subdezvoltare. Odată cu preocupa- j 
rea perseverentă pentru cx-t■dcre■ suprafețelor agricole I 
■ te■tt■ este îndreptată spre valorificarea tmport■■tclor bogă- 

: ții ale subsolului (mică, fosfați, aur, □"■■îu etc.). In ultimii
; ! ani au fos- c<mstrut-e un număr important de întreprinderi, 
■ industriale, prtn-re care rafinăria de pe-rol de la Tama-ave.

; Se dezvoltă, de ■semenea, rețeaua școlară, tineretul ftind 
; pregătit pentru o activitate creatoare, rodnică in slujba dez- 

! ; vol-ărit țării.
Poporul român urmărește cu satisfacție și simpatie reali

zările poporului malgaș pe drumul progresului. In-re Repu-
; bltca Socialistă România și Republica M^lgașă s-au statorni- i 
j cit și se dezvoltă relații de prie-enie șt colaborare. In cadrul Ș 
; recentei vizite în țara noastră a ministrului ■facerilor externe 
;! al Republicii Malgașe s-a convenit așupra unor măsuri me

nite să amplifice cooperarea românu-m■lg■șe. Cu prilejul 
Ș sărbătorii naționale, poporul, tineretul României urează po- Ș 
£ porului. -tnc"et generații ■ Republicii Malgașe succese noi pe Ș 
£ calea p"O.spc"t-attt, progresului, înfloririi patriei lor.
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