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încheierea vizitei în țara noastră
Â

a prințului Norodom Sianuk,
șeful statului Cambodgia

In ziua de 2 iulie a.c. a avut loc ședința 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidu
lui.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Executiv a dezbătut, pe baza unei 
ample expuneri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, unele probleme actuale 
ale situației internaționale și ale politicii 
externe a partidului și statului nostru.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare in 
legătură cu rezultatele vizitei în Republica 
Federală Germania și convorbirile purtate 
cu președintele R.F.G., Gustav Heinemann, 
cu cancelarul 
prezentanți ai 
vest-germane.

In legătură 
tetul Executiv 
se publică separat.

In continuare, în cadrul ședinței, au fost 
examinate concluziile controlului asupra 
modului în care au fost aplicate măsurile 
aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. în iulie 1972, privind producția, 
depozitarea, transportul și desfacerea 
cărnii și a preparatelor din carne.

Willy Brandt și cu alți re- 
vieții politice și economice

cu aceste probleme, Corni- 
a adoptat o hotărire care

Apreciind măsurile adoptate pină in 
prezent, Comitetul Executiv a stabilit ca 
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare 
și Apelor, Ministerul Comerțului Interior, 
consiliile populare județene și al munici
piului București să acționeze cu toată 
fermitatea pentru realizarea în cele mai 
bune condițiuni a programului privind 
producția de carne, aprobat de conduce
rea partidului.

Este necesar ca organele interesate să 
ia măsuri pentru mai buna valorificare a 
cărnii, pentru diversificarea sortimentelor 
și imbunătățirea substanțială a condițiilor 
de igienă din unitățile alimentare.

Comitetul Executiv a discutat, de ase
menea, concluziile controlului efectuat 
asupra activității desfășurate de Ministerul 
Industriei Ușoare în domeniul producției, 
exportului, investițiilor, calității producției 
și aprovizionării populației.

Relevînd dezvoltarea impetuoasă, in 
ultimii ani, a industriei ușoare, cit și rit
mul inalt in care se va dezvolta această 
ramură în viitor, Comitetul Executiv a 
indicat ca Ministerul Industriei Ușoare să 
ia în continuare măsuri energice pentru a 
asigura dotarea acestei ramuri cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate, întreținerea

și utilizarea corespunzătoare a mașinilor, 
legarea mai strinsă a cercetării științifice 
de nevoile concrete ale perfecționării pro
duselor și valorificării superioare a mate
riei prime ; este necesar să se ia măsuri 
hotărite pentru imbunătățirea calității pro- 
duselor, pentru lărgirea gamei de sorti
mente corespunzător cu cerințele populați
ei și cererile de pe piața externă. Comi
tetele județene, organele și organizațiile 
de partid din întreprinderile industriei 
ușoare, organizațiile sindicale și de tine
ret, toți oamenii muncii trebuie să mani
feste maximum de exigență pentru întări
rea disciplinei în producție, ridicarea nive
lului profesional și de calificare al celor ce 
muncesc în industria ușoară, pentru a se 
asigura produse de bună calitate, pentru 
a folosi cu eficiență maximă capacitatea 
de producție, materiile prime și materia
lele.

Comitetul Executiv trasează sarcina să se 
ia toate măsurile pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu mărfuri de 
larg consum, in vederea realizării integrale 
□ programului partidului de ridicare a 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

și suveranităț î

HO.TARIREA
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R
cu privire la activitatea internațională

a partidului și statului

seara au părăsit Ca
pitala prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului Cambodgia. pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei, și prințeasa 
Monique Sianuk. care, la invi
tația președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, au 
făcut o vizită neoficială în țara 
noastră.

Plecarea înalților oaspeți 
cambodgieni, a membrilor sui
tei care i-a 
țara noastră 
aeroportul 
ședința care 
Altețele Lor 
soțite de președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul 
Ceaușescu, 
Ceaușescu,

însoțit în vizita în 
a avut loc de pe 

Otopeni. De la re
le-a fost rezervată, 
Regale au fost în-

Nicolae 
și tovarășa Elena 
de tovarășul Ion
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• Comunicatul
comun

• Conferința 
de presă

Gheorghe Maurer si tovarașa 
Elena Maurer, precum si de to
varășul Miron Constantinescu.

La aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale României 
și Cambodgiei. Pe frontispiciul 
aerogării se găseau portretele 
celor doi șefi de stat, iar pe 
mari pancarte era înscrisă 
urarea : „Trăiască prietenia și 
solidaritatea dintre poporul ro 
mân și poporul cambodgian !“.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Alteța Sa Regală, prințul 
Norodom Siarjuk, trec în revistă 
garda de onoare. Sînt intonate 
imnurile celor două state.

In continuarea ceremonialului,

Gheorghe 
Dumitru Popescu, gene- 
armată Ion Ioniță, Con- 
Stătescu, secretarul Con
de Stat, de la celelalte

Alteța Sa Regală, prințul No
rodom Sianuk. și prințesa 
Monique Sianuk, îșl iau rămas 
bun de la tovarășii 
Cioară, 
ral de 
stantin 
siliului
personalități române, precum și 
de la șefii unor misiuni diplo
matic» veniți la aeroport să-i 
salute.

Numeroși cetățeni ai Capitalei • 
fac o caldă manifestare de sim
patie șefului statului Cambod
gia, exprimînd solidaritatea 
față de lupta dreaptă a po
porului khmer, pentru apărarea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
va face o vizită de prietenie

in R. S. F. Iugoslavia
Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele 

Consiliului de Stat 
Ceaușescu, va face, la invitația președintelui Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, losip Broz Tito, o vizită de prietenie in Iugoslavia la 
jumătatea acestei luni

al Republicii Socialiste România, Nicolae

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu
în Republica Federala Germania

MOMENT DI [XCEPTIONALÂ

>
Săptămîna trecută a stat sub 

semnul vizitei președintelui 
Consiliului de Stat al României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Fede
rală Germania, la invitația pre
ședintelui acestei țări, dr. Gus
tav W. Heinemann, și a doam
nei Heinemann. Eveniment de

deosebită importanță atît pe pla
nul relațiilor bilaterale româno* 
vest-germane, cit și în contex
tul politic european și mondial, 
vizita a fost urmărită cu inten
să și profundă satisfacție de în
tregul nostru popor. Prin inter
mediul presei, radioului și tele
viziunii am fost cu toții martori 
ai principalelor momente ale a-

cestei vizite, ai onorurilor, ospi
talității și atenției acordate de 
către gazde oaspeților români — 
dovezi grăitoare ale 
lății existente între 
țări, ale interesului

bunelor re
cele două 
și simpatiei

BAZIL ȘTEFAN

(Continuare în pag. a Vl-a)

cu entuziasm, pe 
Nicolae Ceaușescu 

și

independenței 
patriei sale.

Ei salută, 
tovarășul
care, în fruntea partidului 
statului'nostru, militează neobo
sit pentru pace, cooperare și 
înțelegere între popoare.

La scara avionului, 
Norodom Sianuk și 
Monique Sianuk, ișj 
călduros rămas bun de
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. Cei doi 
șefi de stat își string prieteneș- 

mîinile, se îmbrățișează.

prințul 
prințesa 

iau un 
la tova-

te

(Agerpres)

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., luind in dezbatere unele 
probleme ale situației interna
ționale și ale politicii externe a 
partidului și statului nostru, 
consideră că desfășurarea eveni
mentelor internaționale confirmă 
pe deplin justețea liniilor direc
toare trasate de Congresul al X- 
lea și de Conferința Națională 
in domeniul politicii externe, a 
analizei și aprecierilor privitoare 
la procesele rare au loc in lu
mea contemporană, la schimbă
rile in raportul de forțe mondial, 
la cursul luptei pentru destin
dere, colaborare și pace.

Comitetul Executiv a dat în 
unanimitate o înaltă apreciere 
activității desfășurate de condu
cerea partidului și statului, con
tribuției hotăritoare pe care se
cretarul general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
adus-o și o aduce la elaborarea 
politicii externe a României, la 
traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale.

Relevînd că pe arena mondi
ală au loc profunde mutații și 
schimbări in direcția destinderii 
și colaborării, a afirmării poli
ticii de independență națională 
a popoarelor, a participării tu
turor statelor la soluționarea 
problemelor internaționale și, in 
acest cadru, a sporirii rolului 
țărilor mici șl mijlocii, a ridi
cării conștiinței și răspunderii 
popoarelor in salvgardarea păcii, 
Comitetul Executiv evidențiază 
contribuția de seamă pe care au 
adus-o Și o aduc la aceste pro
cese țările socialiste, partidele 
comuniste și muncitorești, clasa 
muncitoare, celelalte forțe pro
gresiste. democratice, antiimpe- 
iialiste din întreaga lume. Con-

cluzia principală care se desprin
de din analiza evoluției politice 
mondiale este că, spre deosebire 
de perioada de după primul răz
boi mondial, acum, la aproape 
trei decenii de la sfîrșițul ulti
mului război mondial, ne aflăm 
nu in fața unei stări de încorda
re, ci in fața unui puternic purs 
spre destindere, colaborare și a- 
propiere intre popoare. Acest 
curs corespunde năzuințelor tu- 
iurisr popoarelor de a așeza rela
țiile dintre state pe baze noi, e- 
chitabile, de a-și consacra efor
turile progresului economico-so- 
cial, bunăstării și prosperității 
fiecărei națiuni.

Desigur, în lume continuă să 
existe forțe ostile colaborării și 
destinderii, întronării unor prin- 

în relațiile dintre state, 
impune menținerea vi- 

intensificarea luptei 
largi populare de pre-

cipii noi 
Aceasta 
gilenței, 
maselor 
tutindeni, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste pentru ca situația 
nouă să evolueze și să devină o 
realitate de lungă durată pe pla
neta noastră. Comitetul Executiv 
apreciază că participarea activă 
și eficientă la atingerea acestui 
țel este în 
ci pală a 
nostru. '

Treci nd

prezent sarcina prîn- 
partidului si statului

în revistă activitate? 
internațională a partidului și 
statului, ('oniitetul Executiv dă 
o înaltă apreciere rezultatelor 
obținute în amplificarea și adin
cirea colaborării multilaterale 
cu toate tarile socialiste, cu ță
rile care au pășit pe calea dez
voltării independente, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, si trasează sar
cina de a se acționa în conti
nuare pentru dezvoltarea aces
tei colaborări, pe baza egalității 
in drepturi, respectului indepen-

denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Analizind problemele securită
ții în Europa, Comitetul Executiv 
salută începerea Conferinței 
general-eUropene, cu participa
rea reprezentanților tuturor sta
telor, în .condiții care permit 
abordarea unui cere larg de 
probleme, pe baza deplinei ega- 
l’tăți in drepturi și suveranității 
tuturor națiunilor — <’a p» u i 
eveniment de importanță istori
că în viața politică a continen
tului nostru. Comitetul Executiv 
aprobă mandatul delegației ro
mâne care participă la conferin
ța miniștrilor de externe de la 
Helsinki și trasează sarcina de 
a se acționa cu consecvență pen
tru creșterea aportului țării 
noastre la desfășurarea cu suc
ces a lucrărilor conferinței, la 
obținerea unor rezultate maxime 
în soluționarea problemelor vi
tale ale continentului, in întă
rirea cursului spre destindere, 
colaborare și pace în Europa și 
in lumea întreagă.

Considerind că una din pro
blemele de importanță vitală 
pentru realizarea unei securități 
reale este dezarmarea, dezanga
jarea militară. Comitetul Execu
tiv reafirmă poziția țării noastre 
față de tratativele de la Viena. 
exprimând opinia ca la acestea 
să-și poată prezenta punctele de 
vedere toate statele interesate, 
iar măsurile care se vor adopta 
să nu afecteze securitatea nici 
unei țări.

Manifestind satisfacție pentru 
bunele relații pe care Românii 
le are cu toate țările din regi
unea Balcanilor, Comitetul Exe
cutiv exprimă încă o dată dorin
ța României de a se asigura 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a bunei vecinătăți, colabo-

rării și păcii, lipsită de arma 
nucleară, relevînd importanța pe 
care ar avea-o organizarea unei 
reuniuni a reprezentanților țări
lor balcanice, 
participa și

Comitetul 
că succesul 
partidului și 
strîns legat 
pe care le obține poporul român 
in edificarea noii societăți, in 
sporirea forței economice a țării, 
in ridicarea nivelului de civili
zație al întregii vieții sociale. 
Progresele în dezvoltarea forțe
lor de producție. în înflorirea 
științei și culturii, in creșterea 
nivelului de trai al maselor, in 
adincirea democrației socialiste, 
în consolidarea continuă a orin- 
duirii noastre noi, reprezintă 
fundamentul de granit al întregii 
politici internaționale a Repu
blicii Socialiste România.

★
Pe baza informării prezentate 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in legătura cu vizita in Republi
ca Federală Germania și convor
birile purtate cu președintele 
R.F.G., Gustav Heinemann, cu 
cancelarul Willy Brandt și cu 
alți reprezentanți ai vieții poli
tice și economice vest-germane, 
Comitetul Executiv aprobă in 
unanimitate rezultatele vizitei jn 
Republica Federală Germania, 
dînd o inaltă apreciere activității 
desfășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu acest prilej. Co
mitetul Executiv consideră că 
documentele semnate și înțele
gerile realizate reprezintă o 
contribuție însemnată la dezvol
tarea relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Federală Germania în interesul 
popoarelor celor două țări, al 
cauzei colaborării, securității și 
păcii în Europa și în lume.

]a care să poată 
alte țări interesate. 
Executiv subliniază 
politicii externe a 
statului nostru este 
de marile realizări

BĂTĂLIA PÎINII PE SUTE DE MII DE HECTARE
/■v/v/x

CANDIDAȚII

uteciști îndeosebi elevi 
în. vacanță. De aseme- 
ultimele adunări ale lor, 
și-au asumat răspunde-

I

■./

Gll. FECIORU
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A început seceratul orzului la l.A.S. Giurgiu
Foto : Al. E

constânța , DEMARAJ BUN
ÎN CAMPANIA GRIULUI

Cîmpia dobrogeană a fost lu
ată cu asalt de combine. A în
ceput — de fapt e în plină des
fășurare — secerișul. Concomi
tent. agricultorii județului Con
stanța prășesc a doua și a treia 
oară porumbul și floarea soare
lui, irigă pe cele aproape două 
sute de mii de hectare amena
jate, recoltează și înmagazinea
ză noua recoltă de orz și griu. 
O priveliște de neînchipuit să 
vezi, de-a lungul a zeci și zeci 
de kilometri parcurși, aceste 
„corăbii" în activitate. Cu fie
care metru înaintat, „mușcă" de
cisiv din lanul mai bogat de- 
cît orieînd. Pentru că, în jude
țul Constanța, specialiștii eva
luează recolta de orz și grîu 
ca fiind record. Iar jurnalul de 
recoltare din prima săptămină 
de activitate plină în cîmp con
firmă : în optzeci, și două de 
unități agricole, cota minimă a 
recoltei medii la hectarul de 
orz, a fost de 3150 kilograme. 
Autocamioanele și utilajele spe
cial pregătite, abia de fac față 
transportului, iar în magazii, 
activitatea e febrilă. Aici e di
rijată acțiunea de optimizare a 
umidității noii producții. „Peste 
zece mij de tineri sînt cuprinși 
în bătălia pîinii din această va
ră, ne mărturisea tovarășul 
Constantin Jurcă, primul secre
tar al Comitetului județean 
Constanța al U.T.C. Optzeci la 
sută dintre combinele ce lucrea
ză pe terenurile cooperativelor 
agricole sînt deservite de către

echipe de tineri, iar la trans
porturi și în magazii, la lopăta
tul recoltei, lucrează circa trei 
mii de 
veniți
nea, în
tinerii
rea eliberării de paie a supra
fețelor recoltate, aproape trei 
sute dintre ei — cei care au ur-

mat cursurile de deprindere a 
conducerii tractorului — lucrînd 
acum în schimburi cu mecani
zatorii titulari. Se reușește ast
fel, un decalaj corespunzător 
între recoltat, arat și semănatul 
culturilor duble. De pildă, față

de CONSTANTIN STOICIU

Am văzut zilele trecute, în dreptul ferestrelor de la intrarea 
unuia din institutele de învățâmint superior din București, 
cîțiva băieți și cîteva fete intîrziind tăcuți în fața unui panou 
mare, îmbrăcat în hîrtie albă, pe care scria cu litere de o 
șchioapă : Admitere. Rar se mai oprea cite cineva, și numai 
pentru puține clipe, mai mult cu o curiozitate calmă și ușor 
admirativă pentru acei tineri meditativi, fascinați de mulți
mea de anunțuri ce-i apropia acum, poate pentru prima oară 
cu adevărat, de o mai veche sau mai nouă dorință, poate 
chiar de un vis îndelung răscolit și de o ambiție adine lămu- 
lită. Sigur că este exagerată liniștea convingerii că fiecare 
dintre candidații la admitere în învățămîntul superior știu bine 
ce-ou ales și pentru ce sînt chemați, că și-au cintârit cu sin
ceritate nu numai șansele reale, și, pentru respectul unei ne
vinovate superstiții, și mica și inevitabila doză de „baftă", dar 
și cit s-au pregătit, cite zile și cite ore ou rămas cu creionul 
în mină în fața cărților deschise și a caietelor incâ de dictando. 
Sigur că nu vor fi puțini cei care vor păși în amfiteatre cu 
sentimentul participării la o întimpiare din care, printr-un mi
racol cum nu prea se mai petrece azi, s-ar putea alege cu 
niște foloase. O bună măsură a anilor trecuți, obligația celor 
dornici să urmeze institutele tehnice de a prezenta la înscri
ere dovada că au muncit în ramura pentru care se prezintă 
la examene, a făcut ceva rînduială printre candidații de pro
fesie. Să nu-i uităm apoi pe cei nehotărîți, inventîndu-și ta
lente și vocații peste noapte, alergind de colo-colo și supor- 
tind docili fiece fărîmă de zvon în legătură cu locurile și cu 
înscrișii 
za că
. Cu
grele și le vor promova doar candidații cu o pregătire te
meinică, doar cei care sînt conștienți că nu-i așteaptă cîțiva

alergînd brusc, și, în caz de eșec, avînd măcar scu- 
încercarea merita oricum făcută.
certitudine însă, că în această vară examenele vor fi

(Continuare în pag. a IV-a)
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Școala - integrată producției
Acest deziderat a fost ridicat la rang de principiu de bază 

in organizarea invățămintului nostru de către ultima plenară 
a C.C. al P.C.R. „întregul învățâmînt - sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cuvintarea rostită la plenară - trebuie 
să pregătească tineretul pentru producție, pentru muncă". In- 
cepind din școala generală și continuind in clasele liceale, in 
sistemul de pregătire profesională și apoi în invățămintul su
perior școala trebuie să-i asigure tinărului cunoștințe și de
prinderi practice care să-i permită încadrarea într-o activitate 
utilă societății. Deși anul școlar s-a încheiat, elevii iși folosesc

o parte din vacanța pentru o practică comasată, de natură 
să-i ajute să-și consolideze cunoștințele dobindite in zilele 
de invățătură. Totul în ideea de a valorifica astfel timpul afec
tat activităților tehnico-productive, incit la absolvirea studiilor 
să poată primi atestatul de muncitor calificat.

Grupajul de față reflectă inițiative, preocupări precum și 
aspecte care reclamă o intervenție mai fermă, mai eficientă, a 
tuturor factorilor responsabili și, nu in ultimul rind, a organiza
țiilor U.T.C.

SEMNAL La montaj,
fără ambalaj...

secretari U.T.C. din întreU.T.C. din licee, 
prinderi în dialog despre o preocupare comună

rimează intr-adevăr, dar 
meserie cînd vor învăța?

PRACTICA IN UZINA
La Comitetul municipal Timi

șoara al U.T.C. s-au întilnit re
cent secretari U.T.C. din. școli cu 
secretari U.T.C. din întreprin
deri. Tema discuției : depistarea 
unor căi de colaborare in sco
pul optimizării activității prac
tice a elevilor, atît a celor din 
licee de cultură generală, cit'și 
a elevilor din liceele de specia
litate și școli profesionale.

— Sintem patronați de o în
treprindere mare, cu o produc
ție diversificată : „Electrometal" 
— a spus Radu Adincu, se-

cretarul U.T.C. al Liceului „C. 
D. Loga". Cu ce ne alegem noi, 
elevii ? în atelierul de electro-, 
tehnică am introdus, tot anul 
școlar, rezistențe în reșouri. Cei 
care au lucrat direct in între
prindere s-au ocupat de... piu
lițe.

Lucrurile nu stau mai bine 
nici la Liceul nr. 7 ai cărui e- 
levi iși desfășoară practica la 
Uzina „Victoria". „De doi ani 
singura treabă mai utilă pe care 
am făcut-o a fost să cărăm fier 
vechi — remarca Lazăr Dinu,

ARGUMENTELE GRUPULUI
M. ! MȘCOLAR M. I U.

UN EXPERIMENT
CARE

POA TE FI EXTINS
Despre avantajele generale 

ale sistemului „4 ore învățătu
ră, 4 ore producție" aplicat la 
grupul școlar M.I.U. se pot spu
ne foarte multe. Se poate vorbi 
despre eficacitatea lărgită a ce
lor 24 de ore de instruire prac
tică săptămînale, despre conti
nuitatea în studiul practic și 
teoretic, asimilarea rapidă a 
cunoștințelor de specialitate și 
formarea deprinderilor de mun
că etc.

Dar aici, la grupul școlar 
M.I.U., ni s-a vorbit, mai ales 
despre mîndria și bucuria de a 
te putea considera întreprinde
re industrială de gradul II. Fap
tul concret este că 900 de elevi 
au lucrat tot anul școlar în trei 
schimburi, în 9 ateliere, pen
tru a realiza un plan de pro
ducție anual de aproape 5 mi
lioane lei. Ne-am pus întreba
rea firească dacă nu cumva sub 
o prezumtivă presiune a planu
lui de producție, procesul de 
învățâmînt a suferit scăderi pe 
linia exigenței. Acest plan ne 
producție a fost propus de noi 
după ce ne-am apreciat posibi
litățile. Și atîta timp cît 50 la 
sută dintre elevi au promovat 
cu medii peste 7 în condițiile 
unor exigențe ridicate, sîntem 
siguri că nu poate apărea a- 
cest pericol — ne-a spus direc
torul cu problemele tineretului, 
tovarășul Corneliu Slătineanu.

„La ’început a fost mai greu, 
— ne-a spus tovarășul Gheor- 
ghe Selejan, șeful atelierelor. 
In primul rind, a trebuit să fa: 
cem lucrări de calitate. Apoi 
să mai construim 4 ateliere. 
Acum avem contracte cu 20 de 
întreprinderi din Galați, Cluj, 
Pitești, Suceava, Oradea, Bacău, 
Sibiu etc.".

for-Ce spun uteciștii despre 
mele noi în care și-au desfășu
rat activitatea ?

„Fapt-,11 că avem posibilitatea 
să ne integrăm incă din școală 
intr-un adevărat proces de pro
ducție reprezintă un avantaj a- 
tît pentru cei care vom pleca 
de aici muncitori cu Înaltă ca
lificare, cit și pentru aceia din
tre noi care iși vor continua 
studiile la Politehnica din Iași 
(industria ușoară) unde putem 
„să dăm“ specialitatea la admi
tere in locul fizicii sau chimiei" 
e de părere eleva Florica Căli- 
nescu anul V L.B.

Atit elevii de la Școala pro
fesională, cit și cei de la liceu 
pentru a căror specialitate nu 
există ateliere in școală, au e- 
fectuat practica direct in pro
ducție, în întreprinderi, chiar 
în întreprinderile unde vor be
neficia, la sfîrșitul anilor de 
studiu, de repartizarea în 
cimpul muncii. Colaborarea din
tre organizațiile U.T.C. din școa
lă și cea din fabrică, realizată 
sub semnul perfecționării inte
grării elevului în colectivul de 
muncă din care deja face parte 
a suferit la grupul școlar M.I.U., 
o evoluție îmbucurătoare.

La crearea acestei situații po
zitive au contribuit inițiativele 
organizației U.T.C. a grupului 
școlar dintre care se evidenția
ză „caietul navetă" care circulă 
pe traseul școală-întreprindere. 
Prin el se controlează frecvența, 
realizarea normei, calitatea lu
crărilor. disciplina la locul de 
muncă și pe baza consemnări
lor tăcute, se discută toate pro
blemele în colectivul organiza
ției din clasă.

VASILE CÎRJE

secretarul U.T.C. din liceu. Șl 
totuși primim calificative în
fiecare trimestru. Proba pentru 
care ni se dau este să știi să 
masori cu șublerul. Probabil 
pentru că, inițial, am fost re 
partizați în atelierul de întreți
nere, unde strungarii și alți me
seriași se servesc de acest aparat 
de măsură. Sîntem pe cale să 
terminăm liceul, am dori să do- 
bîndim atestatul de muncitor ca
lificat. Dar calificat in ce ? 
cărat fier vechi ?“

Fetele de la Liceul nr. 2 
sentimentul că fac o treabă 
tilă : au ambalat confecții. _ 
întreprinderea „Bega“.

In

au 
u- 

__ _ _ _______  __ ... la 
întreprinderea „Bega". „Utilă 
din punct de vedere economic 
— afirma Vilma Gergelfy — 
secretara U.T.C. — dar foarte 
departe de aspirațiile noastre 
profesionale și de cerința de a 
căpăta deprinderile necesare ri
nei anume meserii. Așa au fost 
stabilite lucrurile de școală și 
conducerea întreprinderii, iar 
noi, organizația U.T.C. ne-am 
asumat doar răspunderea disci
plinei, a prezenței, n-am luat 
legătura cu organizația U.T.C. 
din fabrică să vedem cum pu
tem acționa Împreună pentru a 
găsi o rezolvare mai fericită 
problemei".

Există în unele școli timișore
ne o experiență interesantă pri
vind organizarea activității teh
nico-productive pe sistemul mi- 
croîntreprinderii. La Liceul nr. 
1 și in altele, aceste microintre- 
prinderi au funcționat tot anul 
școlar, cu rezultate care pot 
constitui un punct de plecare 
pentru anul viitor și pentru res
tul liceelor. Totuși comitetele de' 
fabrică din licee n-au colaborat 
cu organizațiile U.T.C. din fa
bricile care patronează școlile.

Secretarii U.T.C. din între
prinderi, prezenți la discuția a- 
mintită, și-au început interven
țiile cu o întrebare mai curind 
de natură să reducă la tăcere pe 
colegii lor din școli : „De ce 
nu ne-ați cerut sprijinul ?“

„Pentru că — explica Terezia 
Vlad, secretara U.T.C. de la 
„Industria Linii" — dacă elevele 
de la Liceul „Loga". care au fă
cut practică in întreprinderea 
noastră s-au dovedit interesate, 
noi am găsit un limbaj comun de 
colaborare. Ne era comod să 
acceptăm prezența lor la munci 
auxiliare, dar le-am văzut dor
nice să-și insușească deprinderi 
de tip industrial și atunci, ci
neva din comitetul U.T.C. le-a 
explicat, intr-un tur de orizont 
prin întreprindere, toate fazele 
procesului de producție. După 
aceea, elevele au optat pentru 
secția în care vor să lucreze și, 
în funcție de condiții, li s-a res 
pectat dorința.

Eugen Baziliuc, 
U.T.C. de la Trustul 
strucții Timișoara, a 
discuția care stă Ia baza rindu- 
rilor de față, împreună cu Ma
rin Cărămizan, secretarul U.T.C. 
de la Liceul industrial de con
strucții civile. Nu întîmplător. 
între cele două organizații co
laborarea este un fapt împlinit 
și rezultatele se văd și pe pla
nul practicii in producție. „Unii 
maiștri aveau concepția că 
elevii trebuie repartizați la în
cărcat. la munci necalificate și

fericită

seeretari’l 
de con
venit la

numai spre sfîrșitul studiilor să 
fie acceptați ca parteneri egali 
de muncă. Am sesizat comitetul 
de partid și problema a făcut 
obiectul unei serioase analize — 
spune Baziliuc.

Am citat aceste cazuri care pot 
fi luate ca exemplu. Dar nu ele 
caracterizează situația generală. 
La „Solventul", cei 150 elevi ai 
Școlii profesionale de chimie au 
făcut orice, numai practică nu. 
„M-am adresat secretarului 
U.T.C. din fabrică — spune de
zarmat Ion Pantea, secretarul 
U.T.C. din școală, dar_n-a avut 
timp să ne ajute". 
Ion Lepădătescu, 
U.T.C. de la „Tehnolemn" consi
deră că atîta timp cit elevilor 
Liceului „N. Lenau" li se dă de 
lucru la executarea unor 
pentru condimente, 
derea iși face datoria de „pa
tron" al liceului și ce ar mai 
putea face organizația U.T.C. ? 
Poate fi considerată această în
deletnicire ca introducere într-o 
muncă calificată, într-o posibilă 
profesie de care să se atașeze 
cei care sint incă elevi ?

O colaborare bine precizată, 
eficientă, este absolut necesară. 
Cu atit mai mult cu cit elevii 
așteaptă eă-și finalizeze munca 
tehnico-.productivă în atestate 
de muncitori calificați.

Tovarășul 
secretarul

lăzi
întreprin-

Printre obiectivele acestui 
început de vacanță se numă
ră practica de specialitate, 
l-am întilnit pe elevii Liceu
lui industrial pentru con
strucții de mașini din Ora
dea in secțiile întreprinderii 
..înfrățirea". în secția mon
taj au fost repartizați 14 e- 
levi din anii I și III însă 
numai o parte din ei lucrau 
efectiv la mașini. Restul aș
teptau de peste 3 ore venirea 
maistrului pentru a fi repar
tizați pe lingă muncitori. Mai 
mult decit atît, am aflat de 
la elevii care totuși lucrau și 
care majoritatea erau în 
anul III de studiu, că practi
ca în această întreprindere 
se rezumă la operațiuni teh
nologice elementare ce nu le 
oferă posibilitatea verificării 
și însușirii unor cunoștințe 
acumulate în perioada anu
lui școlar. ..Nu ni se încre- 
di nțează 
piese pină la stadiul de fi
nisare. Deși sintem in 
III — ne spune Bălog 
riana — continuăm să 
cutăm operațiuni cu 
ne-am familiarizat în atelie
rele școlii. Alți colegi sînt 
folosiți la treburi auxiliare. 
Am așteptat de la aceas
tă perioadă în produc
ție mult mai mult. Știam că 
întreprinderea este utilată cu 
mașini moderne și am fi do
rit să lucrăm la piese de o 
mai mare complexitate. Da
torită unei organizări defici
tare a practicii, datorită lip
sei de interes 
școlii întilnirea 
producția nu 
rodnică așa cum ne-am aș
teptat".

Opinii asemănătoare am 
întilnit și la elevii Școlii ge
nerale nr. 14 care, împreună 
cu elevii Liceului industrial 
pentru construcții de mașini, 
efectuează practica în pro
ducție la întreprinderea „Me
talica".

Poate că în cazul practicii 
în producție entuziasmul re
prezintă un factor secundar. 
Spiritul organizatoric și com
petența în stabilirea unor 
forme eficiente de efectuare 
a practicii reprezintă însă e- 
lemente 
tanță.
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executarea unei

REBELI

de primă impor-

ELENA

din partea 
noastră cu 

este atit de

„In școală avem un atelier 
de traforaj bine dotat. Aici, 
la „Metalica" atribuțiile noa
stre se rezumă la transportul 
ambalajelor". (C.V., Școala 
generala nr. 14 — Oradea).

MARIETA VIDRAȘCU

Toth Iuliana, una din fruntașele de la „Tricotex Satu Mare 
realizează produse de calitate superioară.

Foto: ȘTEFAN WEISS

DIN ÎNTRECERE
■ il<t 1 V-

• LA UZINELE DE AU
TOCAMIOANE a fost pus in 
exploatare un transportor 
suspendat pe o lungime do 
5 km. Noua instalație, crea
ție a specialiștilor de la sec
ția de autoutllări a uzinei, 
transportă toate piesele de 
1a. diferite secții spre monta
jul general. In prezent, la 
Uzina din Brașov transpor
tul pieselor de la o secție la 
alta se execută în proporție 
de 90 la sută mecanizat.

• CONSTRUCȚIA TRON
SONULUI DE CALE FERA
TA ELECTRIFICATA AD- 
JUD — GHIMEȘ, în lungi
me de 110 kilometri, prima 
porțiune a magistralei fero
viare care unește principale
le centre economice, admi
nistrative, social-culturalc și 
turistice din Moldova și 
Transilvania, s-a încheiat 
înainte de termen.

• COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII „VICTORIA" 
DIN CALAN și-a depășit an
gajamentele asumate pe anul 
în curs, înscriind noi fapte 
de prestigiu în cronica între
cerii socialiste : Prin utili
zarea cu randament sporit a 
agregatelor și a timpului de 
lucru furnaliștii acestei uni
tăți au elaborat peste preve
deri 4 525 tone de fontă pen
tru turnătorii, eu 1 525 tone 
mai mult decit fusese prevă
zut în angajamentul pe 1973.

>>> >>>>>
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adevăr 
sigur că tînăra gene
rație reprezintă astăzi 
una dintre cele mai 
importante forțe so
ciale ale istoriei 
este învederat că de 
modul în care 
afirmă ca individua
litate creatoare și 
constructivă depinde 
viitorul umanității. 
Sînt cuvinte mari pe 
care ne place să le 
rostim cu gravitate 
elogiind tinerețea — 
a noastră sau a alto
ra. Vneori însă, furați 
de frumusețea ima
ginii, pierdem sensul 
real al datoriei noas
tre de a duce afir
mațiile pe care le fa
cem la ultimele lor 
consecințe pe planul 
acțiunii practice. Ti
nerii, cei despre care 
este vorba, rămîn în 
soațele cuvintelor. Ne 
străduim întotdeauna 
să-i înțelegem ? li 
judecăm dună propria 
noastră experiență — 
pe care prea adeseori 
o credem „pasibilă" 
de universalitate — 
sau le acordăm privi
legiul unicității ? În
țeleg toți imperativul 
timpului istoric pe 
care îl trăiesc ? Știu 
că au datoria dialo
gului și că eforturile 
lor vor fi sterpe dacă 
nu vor asimila valo
rile existente — rod 
al trudei din genera
ție în generație ? 
Acceptăm o confrun
tare loială între idei, 
inteligențe si valori 
autentice ?

Intilnirile cu tine
rii confirmă că 
logul educativ 
întrerupt adesea 
accente formale, 
tinerii sînt lipsiți 
neori de cunoștințele 
și deprinderile ne- 

, cesare pentru a rea- 
’ liza o legătură op»-
• rațională între teze 
. filozofice sau politice
generale și propria 
lor activitate.

. portamentul 
\ lui se „rupe" 
' în două : pe 
parte viața lui pro
prie pe care o consi- 

. deră un univers mai 
’ mult sau mai puțin 
închis, pe de altă 
parte manifestările 

; sale în colectivitate 
; care, adesea, au un
• caracter formal: ros-
• tul lor nu este înțeles 
. și deci nu sînt con- 
! siderate ca izvorînd
din structura perso- 

; nulității proprii.
In concertul gene-

rațiilor, tineretul re
prezintă curajul și 
fermitatea inițiativei. 
Este adevărat, în pe
rioada vîrstei tinere, 
individului uman îi 
este caracteristică o 
plasticitate accentua
tă a conștiinței (re
ceptivitate optimă la 
informație, sensibili
tate sporită și de cele 
mai multe ori ne
închegată în senti
mente stabile), a re
acției conștiente care 
traversează o gamă 
largă de posibilități, 
precum și o forță de 
adaptare a comporta
mentului superioară 
altor momente ale 
vieții. Conștiința tî- 
nărului este sensibilă 
la cele mai subtile 
tendințe de inovație 
(fără a avea întot
deauna criterii ferme 
de evaluare) datorită 
caracterului deschis și 
nedefinitiv propriu 
oricărui proces în faze 
incipiente. Cunoștin
țele, sentimentele și 
deprinderile tinăru
lui nu au aceeași sta
bilitate ca în cazul al
tor generații. Riscul 
blocării adaptabilită
ții creatoare a 
portamentului 
mult mai mic.

Toate aceste
sături care țin de na
tura bio-psihologică a 
tinărului sînt însoțite 
de aspirația acută de 
afirmare, de concreti
zare a energiei sale 
— aspirație care, ade
sea, nu știe să aștep
te o maturizare de
plină a proiectului 
comportamental. In
tensitatea acestei as
pirații, nedirijată în 
scopuri socialmente 
utile, poate 
consecințe 
ve asupra 
(infracțiune, 
parazitism),
supra tinărului (inca
pacitatea integrării, 
blazare, conformism 
ș.a.).

Nu trebuie uitat, 
însă faptul că alături 
de celelalte generații, 
în procesul de făuri
re a istoriei, tineretul 
este un partener egal 
în drepturi și îndato
riri. Mentalitatea 
dispusă spre paterna
lism motivat prin lip
sa de experiență a 
tinărului si care sfîr- 
șește prin a considera 
tinerețea un defect, 
provoacă întotdeau
na o reacție de refuz 
Și de „răzvrătiră" —

cont
este

tră-

dia- 
este 

de 
că 
u-

Com- 
tînăru- 
uneori 
de o

să aibă 
distructi- 
societății 
nihilism, 
ca si a-

așa cum se mai in- 
tîmplă uneori, în a- 
numite medii sociale. 
Generația tînără asi
milează în procesul 
muncii și al dialogu
lui cu celelalte gene
rații experiența so
cială dobîndită. dar 
se raportează întot
deauna ca individua
litate distinctă la 
structurile și relațiile 
sociale în care se in
tegrează, accelerează 
dinamismul lor.

Evoluția aspirați
ilor de la o generați" 
la alta se product 
printr-o interesantă 
dialectică a posibilu
lui și imposibilului 
Năzuințe care i 
erau de domeniul vi
sului sint astăzi tre
buințe elementare sa
tisfăcute prin auto- 
matisme cotidiene. 
Toate acestea fac ca 
generației tinere să-i 
fie caracteristic uu 
stil de viață care în
trunește particulari
tățile poziției sale 
istorice, și este deri
zorie tendința unora 
de a reduce activita
tea de educație la 
lecții îngust moraliza
toare ori la aspecte 
formale ale compor
tamentului cotidian. 
Scopul fundamental 
al educației constă in 
conștientizarea me
nirii sociale pe 
care tinerii o au. Con
cret, este necesar ca 
tînăra generație să 
dobîndească conști
ința clară că în fău
rirea istoriei ea re
prezintă un timp 
uman supus unui de
terminism obiectiv; 
că întotdeauna gene
rațiile au 
mult decit 
asigurînd 
permanent 
ții; că drepturile nasc 
în mod necesar obli
gații (obligația este 
garanția dreptului); 
că o națiune există 
prin muncă și afirma
re creatoare; că so
cietatea de tip socia
list cere angajarea ple
nară a fiecăruia, în 
folosul tuturor; că o 
asemenea 
asigură în cel moi 
înalt grad transfor
marea luptei și sa
crificiilor de acum în- 
tr-un salt calitativ de 
amploare al viitoru
lui.
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„ACȚIUNEA
ATENA“

...Jocul se sfirșise de mult, dar emoția nu ne părăsea incă nici 
pe mine nici pe băieți... Am realizat un draw cu campionii lumii 
pe Wembley . templul fotbalului"... Eram copleșit de o bucurie 
fără margini

Acum se vedea clar că biruise o nouă IDEE METODICA. A- 
veam, în sfîrșit, o echipă care reușise să se desprindă din tradi
ționalele canoane, o echipă care trebuia acum să-și netezească 
drumul nou pe care pornise... în vilvătaia acestei splendide 
confruntări sportive se născuse UNITATEA SPIRITUALĂ A 
ECHIPEI, se consolidase IDEEA TEMPORIZĂRII — atit de hu
lită de unii — care avea totuși să ne lumineze în cele din urmă 
drumul spre Mexic..

...Urmează tradiționalul banchet de la miezul nopții, sub tri
bunele Wembley-ului. Participă peste 150 de persoane. Felicită
rile curg din toate părțile. Alf Ramsey declară ziariștilor > 
„Le-am spus băieților mei că vom avea o partidă foarte difi
cilă. Și așa a fost. Românii au știut să păstreze mai bine balo

nul la mijlocul terenului, să temporizeze și să ne atace apoi 
prin surprindere, scoțindu-ne din ritm. Noi am atacat, bine
înțeles mai mult, dar Gornea a fost excelent, mai ales în re
priza a doua...".

Bobby Charlton ridică paharul cu whisky, în sănătatea noas
tră și zimbeste spre Radu Nunweiller și Dumitrache :

— Ei mi-au plăcut cel mai mult...
Citim cu nesaț comentariile apărute a doua zi. „The Sun" • 

,,Ramsey a greșit nefolosindu-1 din nou pe Greaves. înaintașii 
noștri muncesc din greu in teren, dar nu sint abili la poartă*. 
„Morning Star" : „Ramsey nu trebuie să schimbe jucătorii, ci 
tactica echipei. Românii au demonstrat că știu să joace după o 
tactică..."

împreună cu Ion Șidovan, sînt invitat la B.B.C. pentru un 
interviu. La un moment dat crainicul mi se adresează astfel .

— Vă rog să mă scuzați, dar eu dădusem un pronostic de 6—0 
în favoarea Angliei. Răspundeți-mi. vă rog, cum ați reușit să 
evoluați atit de remarcabil și să scoateți un rezultat atit de bun •>

Am replicat astfel :
— Răspunsul l-am dat ieri seară pe stadionul Wembley !
...Avionul ne poartă spre București. Stau de vorbă cu Lu

cesc» :
— Cind ați intrat în teren, v-am văzut înainte de a începe 

jocul că v-ați adunat cu toții ca sâ vorbiți ceva. Ce-ați discu
tat acolo intre voi ?

I.ucescu : — Atîta doar... „Băieți, să nu ne speriem de en
glezi !“

Ghergheli e tăcut tot timpul.
— Ce-i cu tine ? De ce ești abătut ?
— Aș fi vrut atit de mult să joc și eu pe Wembley...
— Nu-i nimic, mai ai timp...
Discut, apoi, cu Sătmăreanu :
— Spune. Laioș, care crezi că e secretul reușitei voastre do 

pe Wembley ?
— Unul singur, dom’ profesor. Avem aceeași vîrstă, ne aju 

tăm cu toții nu numai pe teren, dar și în afara lui...
Băieții cintă. glumesc și reconstituie fazele cele mai „ex

plozive". Deodată, însă, comandantul avionului, abordînd un 
zimbet cam forțat, ne informează :

— Băieți. Bucureștiul nu ne primește...
— De ce ? glumește cineva. Că nu ne-ntoarcem cu victorie 

de la Londra ?
— Nu, suri de comandantul. E o ceață foarte deasă. Aterizăm 

la Arad
— Ura. izbucnesc Gornea și Domide. Diseară sintem în patu

rile noastre...
La Arad, urmează alte tergiversări, așa că în cele din urmă 

ne imbarcăm în tren și sosim a doua zi dimineața in Gara di- 
Nord. Peronul e arhiplin.

— Pe cine așteaptă mulțimea asta ? se miră Deleanu. Trenul ?
— Nu. măi băieți, pe noi, nu vedeți ? exclamă Radu care f 

scos capul pe fereastră. Se văd acum steaguri și pancarte pe

care scrie „Bine-ați venit, „tricolori"... „Bravo băieți de la 
Wembley".

Trenul stopează la peron. Prietenii și admiratorii ne întimpină 
cu brațele deschise... Și cu flori, foarte multe flori. Ca niciodată 
o mare de flori.

Ei ce bine-ar fi să ne bucurăm de aceeași primire și cind 
ne vom reintoarce de la...Atena I

Cine o fi rostit oare această frază ? Nu știu...
Dar imediat gindurile mele părăsesc această gară cu sute de 

oameni entuziaști și fericiți, transportindu-mă în îndepărtata 
Eladă unde, în curînd, vom da ochi cu Domazos și-ai lui.

București... 20 ianuarie 1969... Agențiile internaționale și zia
rele de sport continuă să comenteze egalul nostru de pe Wem
bley...

Stau la gura sobei și frunzăresc gazetele, cu un real senti
ment de satisfacție. „Prestigiul Angliei, ca deținătoare a titlului 
mondial, e din nou știrbit" este titlul comentariului sportiv al 
Agenției Reuter. Gornea este prezentat drept eroul meciului... 
(Și ce palid era la pauză...) „Rarele, dar periculoasele suturi y>e 
poartă trase de jucătorii englezi au fost stopate magistral de 
Gornea", continuă comentariul. Agenția France Presse notează: 
„Contraatacurile periculoase ale românilor au produs panică In 
careul lui Banks". în comentariul Agenției U.P.I. se scrie: „Re
zultatul este excepțional pentru fotbaliștii români care au sus
ținut primul meci pe Wembley în compania Angliei". Cunoscu
tul cotidian britanic „Times" constată: „Este cert că românii au 
fost tehnicieni subtili în manevrarea balonului pe jos. Jocul lor 
s-a bazat, de asemenea, pe metodele moderne ale apărării în a- 
dîncime, combinate cu contraatacuri rapide. Dacă românii au 
fost mai mult decit norocoși în stăvilirea atacurilor engleze. în 
special în prima repriză, și oaspeții ar fi put.ut tot atît de bine 
să concretizeze șutul superb al lui Dinu care a fulgerat bara"

...Decupez toate aceste comentarii și le pun bine intr-un al
bum... Să am amintiri pentru bătrînețe...

Dar gindurile viitoarelor confruntări nu mâ lasă-n pace. Ur
mează „acțiunea Atena 1“ Oare așa va fi viata mea mereu ? 
Fiecare bucurie s-o frîng la jumătate, cu gin’dul la viitoarea 
bătălie 9

★
București, Hotelul „23 August"... 17 martie 1969...
Prima reuniune a lotului din cadrul ..acțiunii Atena". Docto

rul Tomescu se impacientează. Niciodată parcă n-a fost atît de 
lungă lista indisponibililor: Radu Nunweiller — tiroidie; Moca- 
nu — inflamație ochiul sting; Dumitru — gripat; Boc — întin
dere musculară la coapsă; Anca — accidentat, hematon accen
tuat gamba dreaptă; Uifăleanu — suspect de viroză pulmonară: 
Oprea — în ghips... Plouă mărunt, privesc pe geam îngrijorat 
și nu știu cum să încep prima convorbire cu băieții încă va
lizi. Doctorul însă bravează, ca de obicei.

— Aici nu mai e lotul național, ci curat spital I în fiecare zi 
trebuie să dăm „buletinul medical"... Dar îi pun eu pe picioare 
pe toți, nici o grijă.

Urmează „dușurile" reci...
pLbttI"h ? aPrilie 1969- întUnim echipa lui Nelu Nunwei- 

wste 30 000alre’sPt^enUlxMithat Pasa’ în n°cturnă, în fața a 
peste 30 000 de spectatori, Nelu nu joacă, avînd două deeete 
fracturate de coechipierul său, portarul Iavuz. Nici Ogun. 8fai- 
moșui internațional turc nu apare pe teren. O misiune facilă tocr’.Xnt? nOi- ^8-ar Părea la P^ima vedere. Dar pe te/en 

Toată1 himMOn^Pt1Că"’ R®zul.tat final 2—1 pentru gazde... 
btoff" surprinsa și pe bună dreptate de acest

J1 >. mai ales ca ne ramin destul de puține zile nînă la io- 
w <de»S|V de V* At,ena’. Uupă mai multe zile îmi revăd notițele 
eter totar'n^aK=aAInitlAPU1 Partidei dp la Istanbul, și măde- 
wre ne-au deXvorizat: “ 6XlStat’ 6 drept’ ?i cîteVa lucruri 
i„^^4tere-n taa6 °a Piatra și o echipă dîrză cu jucători gata 
treaca prin ziduri cu capetele. Superficialitatea cu ' " au tratat partida.

în orice caz. este bine c-am întilnit un adversar care nu dis- 
niMUIe?te dlr:Țn:a U forța. Poate așă ne bătătorim mai bine 
pieiea pentru batalia dura ce ne așteaptă în „bîrlogul" atenie- 
d«iAr’„N°nte? k Răducanu și Dan, cărora le convin parti- ?ntler,aU Alc’• ei se simt în largul lor. Ce-ar fi să-I
mă sfslnia! Glier« lelcoordonator pe postul lui Radu ? Să mai ma sfătuiesc cu „Ciogli baci".

Timișoara... 9 aprilie 1969.. AI doilea dus rece... Susținem 
™nC1a de« pregfttire înaintea confruntării de la Atena. 

Peste 30 000 de timișoreni vm să ne vadă 1a lucru împotriva 
sparring partenerului nostru, echipa Vojvodina, antrenată de 

Boșkov. Fixez formația: Răducanu — Sătmăreanu, Boc, 
a reanu “ GherSheli, Dinu — Năsturescu, Dembrovski, Domide, Lucescu...

să
care băieții

Sîntem, din nou, învinși, cu același scor 2—1 ! Spectatorii îsi 
exprima nemulțumirea — au și motive, de altfel — iar noi ne 
întoarcem în zori eu avionul în Capitală. Ne imbarcăm apoi 
spre Snagov ca sâ ne reculegem cîteva zile înainte de a lua 
arumul Atenei. Va fi oare acesta un drum spre Golgota ?

...Ne mai despart doar trei zile de confruntarea cu elenii. Pro
gramez în această duminică un joc-școală cu Progresul Bucu
rești. defalcat în trei reprize a 30 de minute. Repetăm „piesa" 
pentru Atena și Dembrovski îsi interpretează partitura cu 
deosebită dezinvoltură determinîndu-mă să-l titularizez.

Urmează imediat o ședință operativă cu Biroul Federal si ga
zetarii, in cadrul căreia prezint formula de echipă si 'toată 
lumea este de acord...

— Ce pronostic aveți pentru Atena ? — mă chestionează un 
ziarist.

— Victorie... Sau meci egal în cel mai rău caz.
Mîine în zori vom decola spre „Vechea Eladă"...
S-a lăsat seara de mult... Ne gîndim la casele noastre, te fa

miliile care nu ne-au mai văzut de atîta vreme...
Emerich Vogi se apropie posomori; de mine:
— A murit Silviu Ploieștean»...



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARȚI 3 IULIE 1973

ȘANTIERUL - ȘCOALA BĂRBĂȚIEI

Veterani și
ucenici pe Someș

Ca la orice om care a al
bit lucrind în subteran, 
pleoapele lui nea Farcaș 
sint adunate cu grijă dea
supra retinei, lăsind doar 
o crăpătură îngustă prin 
care parcă soarbe lumina. 
Dacă ar putea fi citite su
tele, miile de imagini adu
nate sub pleoapele acestui 
experimentat șef de bri
gadă s-ar uimi, poate, citi
torul. intilnind. printre ele 
panorama Predealului, a ți
nuturilor din nordul Năsău- 
dului. a izvoarelor capri
cioase ale Argeșului. Mai 
recente sint aceste imagini 
adunate pe apa Someșului 
cald. Știe să povestească nea 
Farcaș. Cind ies din șut, la 
o țigară sau chiar în bezna 
lincedă a galeriei, așteptînd

UN „ABSOLVENT44 
CU MEDIE MARE

Prin ce se deosebește Mihai 
Botezatu de alții o mie de 
brigadieri ? Poate prin faptul 
că atunci cînd „iese în oraș" 
poartă de regulă cămașă albă 
și cravată și uneori, cu ele
ganță, o umbrelă ? 1

Acestea sînt semne exteri
oare cu importanța lor, fireș
te, nici prea mare nici prea 
mică, dar nu mă pot condu
ce după ele fiindcă am văzut 
și alți șantieriști plimbîndu-se' 
seara prin Tîrgoviște într-o 
ținută asemănătoare. Atunci, 
poate prin biografie. Flăcăul 
e din Băneasa Galaților. A 
plecat din ’62 de acasă cu 
gindul să lucreze pe șantierul 
noului combinat siderurgic. A 
muncit tin timp cu lopata ; 
doar cîteva luni, șantierele de 
azi sint, dotate cu mașini — 
se cere tot mai puțin forța 
brațelor și tot mai mult a 
minții. „Băiete, vino să faci 
profesionala, avem nevoie de 
Oameni calificați. Ce ți-ar 
place să lucrezi ?“ I-a plăcut 
sudura, cu flacăra în mină ca 
un Prometeu modern topind 
și modelind metalul. Înainte 
de a absolvi profesionala șeful 
de echipă i-a spus, parcă pre- 
zicîndu-i viitorul: „Termini 
școala, dar n-ai învățat încă 
totul ; să continui să te per
fecționezi. După ce se termi
nă Galațiul o să pleci pe alt 
șantier, țara are nevoie de 
tine". Lui Mihai i s-au părut 
cam exagerate ultimele cuvin
te, dar cu timpul a înțeles un 
mare adevăr. Vărsîndu-se în 
munca celorlalți ceea ce 
făcea el împlinea construc
ția. „Nu e hală la combinat 
unde să nu fi sudat și eu ! De 
curînd am văzut la cinemato
graf combinatul de la Galați. 
Nu știu cum dar parcă am 
simțit că oamenii din sală au 
întors capul spre mine..."

E rîndul meu să cred că 
Mihai Botezata cam exage
rează?.Nu, nu cred acest lu
cru. El are un real sentiment 
al împlinirii. Simte nevoia să 
construiască, a terminat de lu
cru la Galați, a venit s-o ia 
de la început aici la Tîrgo
viște. ..Mă simt legat de șan
tier. Vii pe un loc aproape

BĂTĂLIA PÎINII PE SUTE DE MII DE HECTARE
(Urmare din pag. I)

de cele șaptesprezece mii cinci 
sute hectare recoltate pînă a- 
cum, arăturile și însămînțările 
au fosț executate pe șaispreze
ce mii de hectare". S-a lucrat 
însă continuu. Fără pauză. 
Noaptea, tractoarelor de la în
ceput repartizate la arat, li se 
adaugă și cele care peste zi lu
crează in agregat cu combinele 
C-l și C-3, cu presele de balo
tat paie și cu semănătorile. 
„Efortul e mare, recunoșteau 
tinerii mecanizatori Traian Pri- 
c-op, Ilie Măceși, și Altan Ga- 
far, de la cooperativa agricolă 
din Cumpăna — unitate frunta
șă în actuala campanie — dar 
recoltatul e lucrare ce se cere 
executată cu maximă operativi
tate. Zece zile nu trebuie să ne 
doboare oboseala, pentru că fie
care zi cîștigată în bătălia cu 
recolta înseamnă mai puține 
pierderi, adică un plus de pro
ducție în hambare. O oră lu
crată de către fiecare, înseam
nă un hectar recoltat, arat și 
semănat. Și, firește, timpul M 
e lăsat nefolosit". Iar timpul 
nu e lăsat nefolosit se tradu
ce la cooperativa agricolă din 
Cumpăna — în numai trei zile 
— în pregătirea, concomitent, a 
terenului și însămînțarea celor 
o sută cincizeci de hectare cu 
porumb pentru boabe cultură 
dublă.

Timpul intens folosit e de a- 
cum imperativul — chemare 
pentru toți agricultorii județu
lui Constanța. Tinerii mecaniza
tori, cooperatori și elevi aflați 
în vacanță, nu fac excepție. Ba, 
dimpotrivă, în mai toate unită
țile agricole au devenit anima
torii întrecerii pentru încheie
rea operativă a campaniei griu
lui și fără pierderi, Topalu ofe
ră un exemplu. Aici, cei trei 
sute și ceva de tineri asigură 

pușcătura, băieții mai tineri, 
brigadieri „de-un șantier 
sau două“ cum le spune 
„bătrînul" se înghesuie in 
juru-i să-l asculte. Tunelul 
de la Predeal, viaductele de 
la Salva-Vișeu, galeriile de 
la Argeș se succed în ima
gini colorate, legate însă 
printr-un trainic fir interior 
— acela al muncii, al res
pectului pentru actul crea
ției materiale, pentru lucrul 
trainic făurit de mîinile oa
menilor.

Nu întîmplător brigăzile 
conduse de Farcaș și Al- 
dea — un alt veteran al ma
rilor șantiere —■ au încheiat 
atît de strălucit dificila lu
crare de străpungere a ga
leriei de fugă. Tinerii, pen
tru că aceste brigăzi sînt

pustiu și peste un timp aproa
pe că nu-ți vine să crezi că 
tot tu ești acela, că locurile 
sint aceleași. Pe șantier, te 
simți stăpîn pe tine, pe mun
ca ta, știi că faci ceva, vezi. 
Te uiți dimineața și îmbrăți
șezi hotarele lui de parcă ar 
fi al tău !“

In echipa lui Niculae Sidor 
unde muncește în prezent a 
devenit un adevărat specia
list, folosește toate genurile 
de sudură. Cind pleacă unde
va șeful de echipă îl lasă pe 
el să conducă. De fapt fără 
să i se spună se ocupă de noii 
lui prieteni, mai tineri. „îl 
am pe lingă mine pe Ion Tu
dor, 19 ani, abia a venit pe 
șantier. îl ajut. Dimineața îi 
fac eu prima piesă și apoi mă 
uit prin mască să văd cum 
lucrează, așa încît să ne sim
tă că-1 supraveghez. E o mîn- 
drie și pentru el să vadă că 
face ceva, singur". „Dar în 
afara de mîndria, de spiritul 
de dăruire, de nevoia de a 
învăța continuu, ce mai în
semna pentru un tînăr șan
tierul ?“ „Ce mai înseamnă ? 
Cred că înseamnă totul ... Tu 
faci șantierul și acesta, dacă 
se poate spune așa, te face 
pe tine. Te face bărbat cu
rajos, harnic, îți face viața și 
viața ta se leagă de țară".

Cam atît. Vorbesc, cu el și 
am impresia că vorbesc și cu 
alți flăcăi fiindcă biografiile 
lor seamănă.

VICTOR
CONSTANTINESCU

echipe pe șaptesprezece combi
ne și lucrează la transportul 
recoltei și la eliberatul terenu
lui. Inginera Margareta Roman 
prezintă și un prim-plan : „In
tr-o proporție hotărîtoare cele 
două sute de hectare recoltate 
pînă acum sînt consecința parti
cipării tinerilor. Ca în toți anii 
din urmă, în vara aceasta ute- 
ciștii sînt puternicul detașament 
de acțiune în campanie. De fapt, 
prin însăși organizarea muncii 
noi am conceput astfel lucruri
le : bărbații și femeile mai în 
vîrstă continuă prășitul la po-

DEMARAJ
DEN

rumb și floarea-soarelui pentru 
care au semnat angajamentul; 
bătrînii sînt repartizați în legu
micultura și în pomicultură, iar 
tinerilor le revine sarcina înma- 
gazinării griului și orzului. Cu 
alte cuvinte, pe umărul lor e a- 
șezată obligația de maximă răs
pundere și importanță i strînge- 
rea fără pierderi a nu mai puțin 
de o mie vagoane de grîu, orz 
și mazăre". Sarcină la care se 
adaugă depozitarea a două mii 
tone de paie și semănarea în 
cultură dublă a o mie și ceva 
de hectare. Că se achită cu cin
ste de această încredere, o do
vedesc înseși faptele i la zi, co
operativa agricolă din Topalu 
ocupă primul loc în județul 

constituite in majoritate din 
tineri, au învățat de la bă- 
trinii „lupi de subteran" nu 
numai arta de a fierăstrui 
măruntaiele pămintului, nu 
numai priceperea înfruntă
rii cu roca. Mai mult decît 
atît ei au deprins aici cul
tul muncii, cultul mun
cii utile celorlalți, și-au 
însușit nobilele carate ale 
conștiinței muncitorești și 
la fel de nobilele tra
diții ale brigadierilor. Fa
bian Baboș. Achim Cușmaș, 
Sabin Popan. Vasile Răcă- 
șan, Gheorghe Borș. Ion Vă
dana, Ion Citea. Gheorghe 
Ciobanu sînt cîțiva din cei 
cu care am stat de vorbă 
încercînd să aflu cum li s-a 
înfiripat în suflet dragostea 
pentru șantier, pentru as
pra muncă a sfredelitorilor 
de galerii, de unde provine 
statornicia și pasiunea cu 
care, alături de pricepere, 
își onorează calitatea de 
brigadieri.

— Cind am venit aici, la 
Someș, nu știam ce-i mina, 
ce-i lucrul în șut. ce-i disci
plina. De brigadă și briga
dieri auzisem așa. de de
parte, nu știam bine ce-n- 
seamnă. Nea Farcaș m-a în
vățat, și pe mine și pe mulți 
alții, meseria de miner. E o 
meserie grea. Recunosc că. 
în ciuda ciștigului bun, am 
vrut de vreo două ori să 
dau bir cu fugiții. M-am dus 
la nea Farcaș să-i spun că 
plec,’ da numai ce s-a uitat 
la mine așa, subțire, de par
că mi-ar fi prins gindul și 
l-ar fi arătat tuturor, să 
ridă de el. Mi s-a făcut ru
șine și am renunțat. M-am 
gindit și la ce ne spunea el. 
cu brigăzile de altă dată, 
mai ales de la Salva-Vișeu. 
Erau alte condiții, mai gre
le. nu se cîștiga nici pe de
parte ca acum și totuși oa
menii munceau. Am trecut 
pe linia aceea și am văzut 
ce lucru trainic au lăsat in 
urma lor. Ori noi aici, ,a 
Mărișelu, avem tot ce ne 
trebuie și mai ales avem 
experiența lui nea Farcaș, 
a lui nea Aldea. a maistru
lui Beșu. N-ar fi fost rușine 
să dau bir cu fugiții ? Ca o 
palmă m-ar fi urmărit pri
virea aceea subțire a șefu
lui de brigadă...

în forme diferite dar cu 
aceeași esență, relatarea lui 
Achim Cușmaș am auzit-o 
și de la alți tineri. Stimu
lați de prezența unor vechi 
brigadieri. îmbrăcînd în pro
priile lor haine și în proprii
le lor personalități luminoa
sele tradiții purtate de ei, 
acești tineri în uniforme al
bastre sint ei înșiși, de pe 
acuma, exponenții și conti
nuatorii acelui spirit de ab
negație și sacrificiu carac
teristic primelor șantiere 
naționale . ale tineretului. 
Iată de ce nu m-am mirat 
văzîndu-i că. după orele de 
trudă în abataj, porneau în 
grup să învețe, să facă sport, 
să cînte. să se distreze. Iată 
de ce nu m-am mirat a- 
flînd că rezultatele lor în 
producție sînt întregite de 
valoroase performanțe în 
munca patriotică. Amenaja
rea de terenuri sportive, 
participarea masivă la în
grijirea coloniei constructo
rilor. colectarea unor canti
tăți de metale vechi care au 
depășit orice previziuni — 
iată numai o parte din pri
nosul pe care acești tineri, 
educați la școala tradiției 
constructorilor, a marilor 
șantiere îl aduc muncii in 
folosul colectivului.

OVIDIU PĂUN

Constanța la recoltare și la în- 
sămințările în culturi duble. 
Iar idri, duminică, tot satul a 
lucrat. In cîmp au putut fi în- 
tîlniți și tineri din localitățile 
Dulgheru, Ciobanu, Crucea, 
Nicolae Bălcescu, Dorobanțu. 
Au asigurat funcționarea com
binelor și au deschis front de 
lucru tractoarelor repartizate 
la arat și semănat. Ca note do
minante ale acestei participări 
se desprind i numărul mare de 
uteci.ști, cel mai adesea coinci- 
zînd cu efectul organizației co
munale, semn că alături de co
operatori și mecanizatori lu
crează și funcționari, cadrele 
didactice și cei ce fac muncă 
de birou în cadrul unităților a- 
gricole ; dăruirea și răspunderea 
cu care muncesc, într-ajutora- 
rea — nu numai între fermele 
și brigăzile aceleiași unități a- 
gricole, dar și intre cooperative 
și I.A.S. Aproape două sute de 
combine, spre exemplu, au lu
crat sîmbătă și duminică pe te
renurile unităților rămase în 
urmă cu recoltatul orzului. în 
același timp, se remarcă și u- 
nele greutăți privind aprovizio
narea cu piese de schimb, și 
onorarea de către județele ce 
și-au oferit sprijinul — Suceava 
și Iași Îndeosebi — a angaja
mentului de a detașa operativ 
combinele din această parte a 
țării in județul Constanța, unde 
epoca optimă a recoltării e în 
toi. Prima săptămînă de recol
tări a oferit posibilități meca
nizatorilor să treacă un exa
men. De ieri s-a demarat în 
săptămina hotărîtoare privind 
recoltarea păioaselor. Toate for
țele se cer dirijate către lanuri
le ajunse la maturitate. Și, sîn- 
tem siguri, tinerii vor contribui 
pe măsura posibilităților la 
sprijinirea acestei acțiuni pa
triotice.

a puțin timp după 
ce am coborât din- 
tr-o remorcă trasă 
de tractor, Marian 
Ștefan, instructor 
al Comitetului ju
dețean Galați ai 

U.T.C., care îl însoțeam
în deplasările sale pe te
ren, îmi spune : „Am mai fosx 
aici, în Cuca, acum o săptămînă. 
Am participat la o adunare ge
nerală la elevi, in cadrul că
reia au fost primiți în U.T.C. 
cinci tineri și am controlat în
deplinirea sarcinilor la nivelul 
comitetului U.T.C. pe C.A.P. Nu 
aveau program de activitate pe 
trimestrul II și am luat măsuri 
să fie alcătuit (pe 28 mai !). îmi 
propun acum să urmăresc re
alizarea acțiunilor prevăzute în 
organizațiile U.T.C. din C.A.P. 
Miine aș vrea să am o întîlnire 
cu tinerii cooperatori pentru a 
le ține o expunere ce tratează 
evenimentele de la 1848 și să 
particip la o adunare generală 
de primiri la școală. Să vedem 
ce se va mai ivi pe parcurs".

în mare, acesta este progra
mul tînărului activist Marian 
Ștefan pentru trei zile de de
plasare în comuna Cuca. Mai 
aflu tot de la el că activul 
U.T.C. de aici muncește conști
incios, că în organizațiile U.T.C. 
vom găsi o activitate bună. Se
sizez doar, pentru început, că 
din programul instructorului 
lipsește o idee, o direcție unică 
de acțiune care ar fi putut fi 
rodul constatărilor efectuate în

C
. înd i-am spus tova- 

'ț rășului Gheorghe 
Dudaș, directorul 
căminului cultura] 

J din Beliu, că inten- 
ționăm să stăm de 
vorbă cu tinerii 

din comună despre ce far 
și cum își petrec ei timpul 
liber, foarte discret ne-a a- 
sigurat că nu va ieși mare 
brînză. Adicătelea el îi cunoaș
te, știe că dacă se întîmplă să 
vină, ăștia sînt vreo doi-trei, din 
cei buni de gură dar răi de 
fapte. Și totuși, instructorul co
mitetului județean U.T.C. și cu 
mine ne-am încăpățînat să cre
dem contrariul, socotind că 
dacă-i vom lăsa să-și spună 
păsul nestingheriți, vom ajunge 
să sintetizăm citeva idei utile 
atît tinerilor, cit și directorului 
de cămin-

Miercuri, la șapte seara, am 
’ pornit pe ulițe. Cind am plecat, 
pe treptele consiliului popular 
se afla tovarășul director. cu 
primarul și încă cineva. I-am 
zis că lăsăm la aprecierea sa 
dacă se cuvine sau nu să ne 
onoreze: cu prezența. în fața 
restaurantului trei flăcăi stăteau 
în cumpănă, dacă să meargă la 
un pahar de „monopol" sau 
să-și vadă fiecare de-ale lui. 
I-am rugat să meargă la cămi- 

' nul care se afla vizavi. După 
vreun sfert de oră de osteneală, 
s-au strîns' vreo opt în sala 
clubului, destui, ziceam noi, ca 
să stămțție vorbă. După încă 
două ceasuri, .în sală erau pes

S
puneam într-o co
respondență anteri
oară că, la Tătă- 
răștii de Sus, hao
sul din evidența or
ganizației U.T.C. 
crease o falsă afir

mație că satul a rămas fără ti
neri. Un joc al cifrelor, accep
tat de județ cu o ușurință de 
neînțeles, făcuse loc unui alt 
joc, al vorbelor : dacă o sută 
douăzeci este egal cu două sute 
patruzeci, de ce nu ar putea fi 
egal și cu nimic ? Un timp, cei 
de aici au susținut că organiza
ția U.T.C. a cooperativei agri
cole numără în jur de 120 de 
membri. comitetul județean 
U.T.C. ținea însă de cifra 240 
dar pentru că nimeni nu și-a 
propus limpezirea, prin consens, 
s-a ajuns la concluzia că tot una 
este, fie că zici o sută douăzeci, 
fie că zici două sute patruzeci ; 
și una și alta fiind traduse pinâ 
la urmă în nimic.

Acestei stări am hotărît îm
preună cu Dumitru Petcu să-i 
punem capăt. Treaba nu a fost 
deloc ușoară și nici lipsită de 
surprize dintre cele mai neplă
cute. Nu a fost ușor pentru că 
mai întîi a trebuit să convin
gem activul comunal de finali
zarea acțiunii la care porneam. 
Dacă noi facem asta și ju
dețul o ține tot pe-a lui ?, au 
zis ei. Convinși în cele din 
urmă, cîțiva membri ai comite
tului U.T.C. au trecut la treabă 
și, în cîteva d'jpă-amieze, au 
efectuat un recensâmînt al tutu

I
n cartierul Satul 
Nou, Valea Lungă 
au loc îndirjite me
ciuri de fotbal. De o 
parte „localnicii", 
de cealaltă copiii 
altor străzi. Trecă

torii sînt nevoiți să-și facă 
loc pe la margine. Unii se 
supără dar nu pentru multă 
vreme, căci zburdălnicia co
piilor îi înmoaie. Mai rău e 
cînd la fereastră își face apa
riția vreun bărbat care, ieșind 
din schimb, tocmai acum vrea 
să se odihnească. Copiii îi știu 
de frică pentru că i-a atins de 
multe ori cu nuiaua. Fără să 
crîcnească, își iau în brațe 
„porțile", adică băștile și se 
mută în dreptul altei case, unde 
„nenea s-a dus la serviciu".

Pe adevăratul teren de fot
bal, în Lunca Tîrnavei, iarba 
a crescut pînă la genunchi. Un 
sătean îl inspectează aproape 
zilnic, admirîndu-și recolta. 
Pînă la toamnă el e stăpîn atot
puternic. A plătit, e drept, 2.000 
de lei dar pentru asta are pre
tenția ca nimeni să nu-i calce 
iarba. Partener serios, cum se 
consideră asociația sportivă — 
președinte Nicolae Fleșeriu — 
a încasat banii, iar acum inter
zice tinerilor accesul pe teren.

Aceasta este strania situație 
pe care am întîlnit-o la Valea 
Lungă i deși dispun de teren, 
tinerii nu-1 pot folosi pentru 
că este închiriat amatorilor de 

precedentele veniri aici. Dacă 
este o organizație bună, ce pîr- 
ghii acționăm pentru a obține 
perfecționarea ? Ce insuficiențe 
de ordin general sînt, prin ce 
și cum vom căuta să le influ
ențăm în bine ? Desigur, îmi 
dau seama că un tînăr care este 
doar de șase luni activist, nu 
poate încă să-și direcționeze e- 
forturile între asemenea para-

GALATI 0 situație
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rea și o pîrghie care
care nu-i
lipsește...

metri, se cere însă, cel puțin, 
încercarea de a se detașa de 
aspectele difuze și a dobindi vi
ziunea de ansamblu fără de care 
suferă însăși împlinirea rolului 
său în această comună. Tocmai 
de aceea, respectindu-i planul 
de deplasare, ba adăugîndu-i și 
o șezătoare literară, prima ac
țiune de acest fel în Cuca, îmi 
propun să-l ajut pe Marian Ște
fan în dobîndirea unei noi di
mensiuni în munca sa, dimen
siunea meditației asupra aspec
telor sesizate, pentru stabilirea 
etapei în care se află organiza
ția de aici, pentru desprinderea 
direcțiilor acțiunilor viitoare.

La nivelul comitetului comu

te 20 și am fi stat dacă nu se 
făcea tirziu, fiindcă, vorba Iui 
Galea, „ar fi multe de spus și 
mai ales de făcut în satul 
Beliu", deși directorul nu a ve
nit să vadă și să audă. De 
aceea ne-am gindit, eu și acti
vistul comitetului județean, să-i 
aducem totuși și dînsului la 
cunoștință cele aflate de la 
băieți, poate-i vor fi de trebuin-

ARAD

directorul de cămin
venit la discuția de
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ță, cu atît mai mult cu cit în 
simbăta și duminica dinaintea 
miercurei noastre, cînd a fost 
un pic de strădanie, inclusiv 
domnia sa a văzut ce se poate 
Nu înainte de a mai adăuga 
cuvenitele explicații la modul 
cum am procedat cu mobilizarea 
tinerilor pen'tru organizarea 
discuției. O explicație cît se 
poate de simplă altminteri i 
i-am invitat și gata.

Prima întrebare pe care am 
adresat-o tinerilor — ce-i pasio
nează pe ei în timpul liber, — 
a primit aproape același răs- 

ror uteciștilor ' din comună. Cu 
acest prilej au aflat și adresele 
unora plecați definitiv d*n co
mună pentru a li se trimite, la 
noile locuri de muncă, taloanele 
de mutare. Odată făcută a- 
ceastă recenzare, urma să tre
cem la deschiderea unei noi 
evidențe dar. pentru că, vrind 
nevrind trebuia să ținem cont 
și de vechea evidență, ne lovim 

. TELEORMAN Jocul cifrelor
a înlesnit un joc al vorbelor

de o sumă de încurcături. Rămî- 
neau în noua evidență cei ră
mași in comună, și cei plecați 
fără taloane .de mutare pînă la 
comunicarea ce urma să li se 
facă ulterior dar, cum și pe cine 
scoatem din evidențele vechi ? 
Cu cît ne apropiam mai mult de 
final, cu atît treburile se com
plicau mai mult. Evidența co
munei nu arăta nici pe departe 
că ar avea 240 de uteciști, citi 
apăreau Ia județ. De unde atitea 
nume de uteciști. dacă nici un 
indiciu nu se găsea ? De față 
era acum și un secretar al co
mitetului județean U.T.C. și 
hotărîm să facem punerea de a- 
cord cu vechea evidență a co- 

furaje. înainte de a-i fi venit 
cuiva această idee, la Vaiea 
Lungă se putea vorbi de o acti
vitate sportivă intensă. Terenul 
era plin de animație. Se dispu
tau meciuri între selecționatele 
cartierelor, ale străzilor, între 
clase, ba mai aveau loc și în
treceri' distractive între „grași" 
și „slabi", între căsătoriți și ne
căsătoriți, urmărite cu interes 

ALBA

un țăran
Pe terenul de fotbal 
își păzește iarba...

de către săteni. Practicîndu-se 
la scară largă, fotbalul și-a 
descoperit numeroase talente. 
Pe neobservate s-ă cristalizat o 
echipă care a devenit de temut 
pentru formațiile din jur. Mai 
tirziu a jucat în campionatul 
județean. Pentru rezultatele 
obținute, comitetul județean al 
U.T.C. a recompensat-o cu un 
rînd de tricouri și echipament. 
De la acea epocă de aur nu a 
trecut decît un an și totuși des
pre echipa de fotbal din Valea 
Lungă nu mai vorbește nimeni. 
Tinerii care au alcătuit-o joacă 
acum în formațiile altor sate, 

nal U.T.C. găsim, într-adevăr, o 
bună planificare a muncii, pro 
grame judicios întocmite, din 
procese verbale reiese că în 
ședințele de comitet s-au dezbă
tut chestiuni de importanță 
majoră, că periodic s-au stabi
lit măsurile cerute de o situație 
sau alta. Reținem însă două a- 
firmații ale lui Constantin Boa- 
zu, secretarul comitetului comu

nal U.T.C. i „într-o seară s-a 
ținut o expunere la căminul 
cultural. Folosind acest . prilej, 
i-am rugat pe tineri să ne spună 
ce acțiuni ar dori să mai orga
nizăm. Dar, spre surprinderea 
noastră, nici unul nu s-a pro
nunțat". Și a doua : „Am vrut 
să facem o seară pentru tineret. 
Am pregătit tot ce trebuia, dar 
nu au venit tinerii. De ce? Nu 
știu, nu pot să răspund". Iată, 
deci, două aspecte asupra că
rora activistul, în cursul inves
tigațiilor sale din Orele sau zi
lele următoare, trebuie să medi
teze cu multă seriozitate pentru 
a găsi explicațiile și cheia de 
rezolvare.

puns i „sportul", în frunte cu 
fotbalul. Detaliată chestiunea 
sportului, cu toții au fost de 
acord că nu le-ar strica și un 
ciclu de lecții pe .teme sporti
ve organizate de cămin, prin 
care să afle amănunte despre 
viața marilor performeri sau 
despre recentele hotărîri ale 
partidului referitoare la dezvol
tarea educației fizice și sportu

Ce-ar fi aflat 
dacă ar fi 
la... cămin

lui. „Noi, cind vrem să jucăm 
la club șah, remy sau biliard, 
că altceva nu găsim aici, deși 
am putea citi și o revistă sau 
un ziar, plătim pentru o oră și 
dacă trec cinci minute, baci 
Gligor vine și ne ia jocul. Dacă 
nu ne supunem, altădată stăm 
la ușă". Și fiindcă veni vorba, 
am vrea să-i mai spunem tova
rășului director că adesea ti
nerii, chiar dacă au plătit, sînt 
sculați de la mese ca să facă loc 
ălor bătrîni — care joacă serios, 
pe bani adică.

„De ce, cînd era director de 

munei. începem confruntarea, 
completînd și un nou carnet de 
evidență, luînd în discuție la 
rind pe fiecare utecist înscris în 
vechile hîrtii. Cine este ?, ciți 
ani are ?. cu ce se ocupă 1 Pen
tru o bună parte dintre ei, tre
burile merg repede, despre vreo 
30 de inși. însă, comitetul U.T.C. 
nu știe nimic. Cine sint ?. ai cui 
sint sau ai cui au fost ?, au ple

cat din comună ?. ce este cu ei ? 
— abia, abia aflăm. Și totuși, ti
nerii aceștia, în evidența comu
nei, așa cum 1 este ea completa
tă, apăreau cotizanți la zi. Cum 
și în ce fel ? Mai direct, mai pe 
ocolite, ni se spune că s-a re
curs la un simplu artificiu de 
calcul. Cu cotizația cîtorva sala- 
riați. care, se știe, e stabilită în 
funcție de salariu, se acoperă 
cotizația lunară de cîte 50 de 
bani a cîtorva zeci de membrii 
cooperatori, iar cînd nici așa nu 
se ajunge la suma cerută de ju
deț, secretarul pe cooperativă 
sau comună scoate pur și simplu 
diferența din buzunarul lui.

Această practică în plata coti- 

sau ale întreprinderilor în care 
își desfășoară activitatea. Pe 
terenul de fotbal nu mai poate 
fi văzut decît săteanul care își 
păzește cu strășnicie iarba.

Situația nu mai putea fi to
lerată. în loc să facă mișcare 
în aer liber, tinerii din sat ss 
string la bufet unde își deapă
nă amintirile de pe vremea 
cînd erau... sportivi. împreună 

cu Augustin Dan, instructorul 
comitetului județean U.T.C., 
ne-am propus să. reînviem 
echipa de fotbal. Pentru a- 
ceasta era însă nevoie să lichi
dăm o mentalitate larg răspîn- 
dită, care își făcuse loc și aici 
și care nu a fost străină de de
clinul echipei i neglijarea acti
vității sportive de masă.

— Jucînd din nou în campio
natul județean, ne-a declarat 
fostul antrenor, prof. Gheorghe 
Stoica, echipa trebuie să facă 
deplasări lungi, costisitoare. 
N-avem fonduri pentru a o în
treține.

O întrebăm pe secretara Nica 
Ștefan ce gândesc tinerii, ce soli
cită ei, ce bucurii și ce necazuri 
au. Și secretara ridică din umeri, 
apoi motivează incredibil și naiv: 
„Tinerii nu spun nimic, deși noi 
în adunările generale, insistăm 
să le aflăm părerile, gîndurile".

— Bine, să zicem că așa se 
întîmplă, accept eu pe jumătate, 
dar nu vorbiți cu tinerii și pe 

stradă, cind vă întîlniți prin 
sat, la căminul cultural, cu alte 
ocazii ?

— Nu, asta nu.
Cînd mergem a,poi în sectorul 

zootehnic, tehnicianul Ionel Di
nu, care este una și aceeași per
soană cu locțiitorul secretarului 
comitetului comunal U.T.C.. ne 
recomandă pe tinărul Ion Enciu 
drept cel mai bun îngrijitor de 
animale i a obținut un spor de 
30 kg peste cel planificat. Dar 
Ion Enciu nu știe nimic de con
cursul prevăzut în programul 
de activitate al organizației 
U.T.C. din care face parte, nici 
de vreo altă acțiune destinată 

cămin tovarășul Droancă, el 
putea să ne vorbească frumos, 
venea la noi acasă, jeu și tata 
cîntam la călușeri, oameni în- 
surați, cu copii cu tot, veneau 
de jucau la cămin, iar tinerii 
mergeau după el ca pruncii ?“ 
(Constantin Olar). „Eu am fost 
în echipa de dansuri și cînd am 
vrut să intru în brigadă, mi s-a 
spus că n-am loc, fiindcă-s ocu

pate toate locurile de tovarășii 
profesori. După aia nimeni nu 
m-a mai chemat la cămin și cind 
am trecut eu pe acolo, nu aveam 
ce face" (Nicolae Gheta). „Eu aș 
începe să pun pe picioare acti
vitatea culturală a căminului 
începînd cu reînființarea or
chestrei de muzică populară. La 
noi sînt foarte mulți tineri care 
știu să cînte la instrumente. 
Apoi ar veni imediat după asta 
dansurile, soliștii, teatrul etc." 
(Galea Dumitru). „Ziarul îl pu
tem citit și singuri. De ce, cînd 
e vorba să fie prelucrat un do

zațiilor, care-I face pe utecist să 
piardă și cea mai elementară 
legătură cu organizația, am in- 
tilnit-o și în alte comune. Aici 
însă ea a depășit orice limită. 
Că mai sînt și tineri pe care cu 
greu îi poți găsi la timp pentru 
a le stringe cotizația, incă mai 
este de crezut. Dar morți care 
să plătească cotizația numai în
tr-o evidență haotică ca la Tată- 

răștii de Sus mai poți întîlni. 
Tineri care au murit de cîțiva 
ani de zile apar aici cu cotiza
ția plătită și în luna mai 1973, 
și poate că ar mai fi plătit și 
de aici înainte dacă noi nu 
ne-am fi propus limpezirea unei 
bălți tulburată ani de zile la 
rînd, de activiști care au trecut 
pe aici ca niște pescari amatori, 
ce au pescuit din fugă două-trei 
cifre și cîte o acțiune scriptică 
pentru rapoartele lor la județ.

Situația efectivului organiza
ției, pe care noul activist, Du
mitru Petcu, o cunoaște acum 
exact, îi va permite fără Îndo
ială să acționeze în cunoștință 
de cauză, să coordoneze și să

Le-am explicat animatorilor 
vieții sportive din sat că nu 
de performanțe este absolut 
nevoie în această perioadă, că 
pentru a-și verifica potențialul, 
echipa poate disputa meciuri a- 
micale cu formațiile satelor a- 
propiate. Primul pas care tre
buie făcut este să se permită 
accesul tinerilor pe terenul de 
fotbal. Nu se poate ști ciți din 

cei care acum bat mingea pe 
străzile Satului Nou nu vor de
veni mîine fotbaliști de va
loare. Dacă îi creăm o bază so
lidă, reprezentativa comunei se 
va constitui singură, fără efor
turi mari și fără bani. Inter
locutorii noștri au acceptat a- 
cest punct de vedere. Am por
nit, deci, cu toții la acțiune. 
Am discutat cu cîțiva tineri din 
sat care au făcut parte sau au 
susținut echipa. Ca primă mă
sură, le-am propus să dispute 
un meci cu selecționata comu
nei Crăciunelu de Jos. De par
tea organizatorică le-am pro

tinerilor din zootehnie. Nici 
Nicu Varghiș, nici Vasile Ena- 
che, doi tineri îngrijitori foarte 
apreciați la locurile lor de mun
că, nu știu nimic. Deci acțiunile 
nu sint cunoscute de tineri, nu 
se bucură de participarea tutu
ror membrilor organizației. Oare 
nu în acest fel trebuie să ex
plicăm și ratarea unor acțiuni, 
precum acea seară cultural-dis- 
tractivă de care ne vorbea Con
stantin Boazu. sau abținerea 
tinerilor de a-și dezvălui sufle
tul, gîndurile intime, bucuriile 
și necazurile ? Și cum ar vrea 
tovarășul profesor Boazu, secre
tarul comitetului comunal U.T.C. 
să cunoască preferințele tineri
lor, cit timp de la începutul 
anului nu a fost la nici o adu
nare generală a tinerilor coo
peratori ?

Se impune, deci, o concluziei 
comitetele și birourile U.T.C. 
din Cuca își prevăd acțiuni 
bune, se străduiesc să răspundă 
tuturor sarcinilor, dar nu reu
șesc în toarte încercările lor, 
Trebuie, deci, perfecționat stilul 
de muncă al celor din activul 
U.T.C. Cu asemenea concluzie, 
cred eu, ar fi trebuit să vină de 
data aceasta în Cuca ti nărui ac
tivist Marian Ștefan. Și, fără în
doială, in acest caz, și progra
mul său de deplasare ar fi fost 
cu totul altul.

ION CHIRIC

cument de partid, se ia și se 
citește după ziar și nu ni se 
vorbește despre importanța a- 
cestui document văzută prin 
lumina faptelor și realităților 
din satul nostru, așa cum ați 
procedat dumneavoastră ? (loan 
June).

Au spus multe lucruri tinerii, 
iar Gheorghe Sîrb, secretarul 
comitetului U.T.C., și-a notat 
toate reproșurile aduse slabei 
prezențe a organizației, modu
lui în care comitetul știe să se 
consulte cu tinerii în proble
mele organizării și petrecerii 
timpului lor liber, angajîndu-se 
să-și dea tot sprijinul lor cu 
condiția ca întreaga activitate 
să fie făcută pentru ei și nu 
pentru dosare. Tot atunci am 
hotărît, cei care eram prezenți, 
să organizăm a doua zi o acțiu
ne de muncă patriotică pe tere
nul de fotbal, unde gardul de 
sîrmă ajunsese în mare suferin
ță și iarba se făcuse fîn. Au 
venit toți și încă cîțiva, am re
parat gardul, numai iarba n-am 
cosit-o. fiindcă administratorul 
terenului ne-a spus că s-ar 
simți jignit să-i facem noi 
treaba pentru care el e plătit. 
După aceea, pînă s-a întunecat 
am făcut și un meci de fotbal. 
Iar acum stăm și ne gîndim cîte 
altele nu s-ar mai fi putut face, 
tot de a doua zi, dacă ar fl fost 
de față și directorul căminuluî 
la discuția noastră.

ION DANCEA

îndrume activul U.T.C. de aici 
la inițierea unor activități pe 
măsura și puterea organizației. 
Dar dacă din acest punct de ve
dere aici, la comună, treburile 
s-au limpezit, curios este cum 
se vor limpezi ele și la județ ? 
Din tot ce am putut găsi noi, 
am propus scoaterea din evi
dență a 60 de inși și luarea în 
evidentă. a altor 16. A mai ră
mas însă o diferență numerică 
de o sută și ceva de inși neno- 
minalizați. Indiferent de soluția 
la care va recurge sectorul de 
evidență al comitetului jude
țean U.T.C., un lucru trebuie să 
rămînă cert : organizația de la 
cooperativa din Tătărăștii de 
Sus are la ora actuală 122 de 
uteciști. O spunem noi, care am 
fost acolo. Asta înseamnă că de 
acum nici activul comunal 
U.T.C. nu va mai putea spune 
că nu are cu cine și pentru cine 
iniția acțiuni și nici noul acti
vist nu se va mai legăna in 
ideea zvonită de alți activiști 
mai vechi, potrivit căreia la sate 
nu mai sînt tineri. Satul mai are 
încă tineri, pentru a afla însă 
acest lucru e necesară mai întîi 
o evidență clară. Sigur, în a- 
ceastă comună nu este o organi
zație prea mare dar este o or
ganizație certă și spre activiza
rea ei trebuie să-și îndrepte a- 
tenția și activul comunei și cel 
al județului.

N. COȘOVEANU

mis că o să ne ocupăm noi. 
Inițiativa a fost primită cu bu
curie.

Nu ne-am oprit însă numai 
la capitolul fotbal. Din discu
țiile avute cu tinerii am des
coperit că în parcul din cen
trul satului a existat cîndva 
un teren de volei. Urmele i se 
mai văd și acum, dar l-au nă
pădit iarba și buruienile. Nici 
stîlpii nu mai sînt. Nu-i nimic. 
O să găsim alții. Teodor Co- 
măniciu, secretarul comitetului 
comunal U.T.C., promite că va 
face_ rost și de plasă. Din vor
bă în vorbă ne convingem că 
posibilitățile de practicare a 
sportului în acest sat sînt mu’t 
mai vaste decît ne-am închi
puit. Sub tufișurile și buruieni
le din parc, descoperim nu în
tîmplător, desigur, ci cu spri
jinul uteciștilor pista de beton 
a unei popicarii, turnată cu 
peste. 10 ani în urmă. Din nu 
se știe ce motive a fost aban
donată. Se păstrează însă în 
bună stare și sînt necesari cî
țiva saci de ciment pentru’ a 
fi terminată. Lingă ea există 
spațiu și pentru amenajarea 
unui teren de tenis.

Cine și cind își va asuma răs
punderea unei inițiative care să 
ridice posibilitățile de aici la 
valoarea unui lucru concret, îm
plinit ?

AL. BALGRADEAN
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Realitățile arată că 
portantă cifră din 
spectatorilor de film o 
nerii. Preferințele acestora 
sînt subliniate. Anume filme 
tși au de la bun început spec
tatorii lor în masa tinerilor. 
Fenomenul s-a înregistrat și la 
noi și a căpătat, din nou, o 
expresie deosebită cu ocazia 
filmului românesc Săgeata 
căpitanului Ion. Deși supus 
unor aspre și îndreptățite cri
tici, filmul a fost totuși vizio
nat de aproape un milion de 
spectatori dintre care covîr- 
șitoarea majoritate au fost 
spectatorii tineri. Este încă o 
dovadă indiscutabilă că exis
tă teme, medii, și eroi 
care tinerii îi îndrăgesc 
predilecție. Afluența de spec
tatori pe care a cunoscut-o

o im- 
totalul 
dau ti-

pe 
cu

atât de contestabil 
Săgeata căpitanului 
însă fără dubii că 
filme „pentru tine- 
o realitate. în afara 

discuțiilor. Maniera superfici
ală și pompieristică in care 
a fost tratat subiectul Săgea
ta căpitanului Ion ridică pro
blema calității filmului pen
tru tineret. Putem fi indife
renți la o preferință atît de 
marcată a tinerilor către o a- 
nume categorie de filme ? 
putem trata cu aceeași indi
ferență haina artistică în ca
re i se oferă acestuia pelicu
la preferată ? In scopul unor 
clarificări privind filmul de 
tineret am solicitat câteva răs
punsuri unor 
sociologi.

un film 
cum este 
Ion arată 
specia de 
ret“ este

Ut erați, cineaști,

odatâ am citit pe1. Există filme destinate tineretului. Nu 
afișe : „Film pentru tineret". In producția cinematografică ro
mânească un exemplu recent il constituie „Săgeata căpitanu
lui Ion" despre care critica a exprimat un aspru punct de ve
dere. Credeți că un astfel de film iși justifică denumirea de 
„Film pentru tineret" ?

2. Ce calități credeți că ar trebui să aibă un film des
tinat tineretului ? Ce se așteaptă de la el ?

3. Cunoașteți vreun exemplu bun de astfel de filme in ci
nematografia română și cea mondială I

4. încercăm să diferențiem filmele cu și despre tineri de 
categoria filmelor „pentru tineret". Care ar trebui să fie pon
derea acestor filme în contextul discuției noastre I

vin abstracte și discriminările de 
acest fel paralizante.

2. Destinatarul, în cazul nos
tru tinărul, să. se recunoască pe 
ecran dar nu ca într-o oglindă, 
mimetic, ci ca într-o eventuali
tate, ca într-o existență posibi
lă, într-un conflict autentic, 
pentru că e inutil să ne amă
gim că vom putea oferi vreo
dată atitea filme cîți tineri și 
cite probleme sînt, în așa fel 
incit, spectatorul să plece aca
să obsedat de ideea că 
filmat cu obiectivul ascuns, 
film cu 
trebuie 
peliculă 
o largă 
care să 
de viață plină de semnificații 
pentru existența cotidiană. Un 
film cu tineri și despre tineri 
trebuie să fie o dezbatere fără 
soluții servite didacticist, ci cu 
soluții implicate și multilatera
le. Trebuie observată realitatea 
cu onestitate, cu mult curaj, re- 
nunțînd la clișee prefabricate, 
prin prisma cărora ne place să-1 
proiectăm pe tînăr așa cum îl 
vrem noi, și nu așa cum este 
el. de fapt, în realitate, perfec
tibil, mereu perfectibil, neînchi
puit de perfectibil. Adică, dacă 
vreți, să nu facem filme mai 
mult sau mai puțin științifico- 
fantastice pe teme extrase din 
realitatea cotidiană. Să lăsăm 
viața să se desfășoare pe ecran

a fost 
Un 

tineri și despre tineri 
să transfigureze pe 

conflicte care implică 
categorie de virstă și 
sintetizeze o experiență

așa cum este ea. tinzind mai 
degrabă spre un film cu carac
ter de document 
film 
duri

3.
oare
făcută in acest sens de cuplul 
Stoiciu-Blaier, cind au realizat 
..Diminețile unui băiat cumin
te". Dar trebuia să evoluăm de 
la această etapă spre o investi
gație mai profundă în preocu
pările tinerilor de astăzi care 
sint mult mai complecși, decit 
par la prima vedere. Un film cu 
și despre tineri, care constituie 
o lecție de realism, specific însă 
unei anumite societăți și anu
mitor conflicte politice și socia
le, a fost „Splendoare în iarbă" 
de Elia Kazan.

4. Cred că la această întreba
re am răspuns deja pe par-

să precizez însă 
că bifarea unor

edulcorat și 
esoterics.

O încercare, 
cu oarecare

decit 
dres

spre un 
cu far-

o încer-spun
succes a fost

ALEXANDRU IVASIUC

răspuns deja pe
Vreau 

încă o dată 
necesități și obligații în planuri
le de producție cinematografică 
în care sînt trecute la capitole 
separate filmele eu și despre ti
neri și filmele pentru tineri, 
mi se pare ineficientă și biro
cratică. Filmele autentice, filme
le de mare valoare educativă 
în acest sens se nasc dintr-o 
muncă serioasă de investigație 
a realității și dintr-o concepție 
cu adevărat revoluționară, mili
tantă în artă.

cu r.s.

LAR

In cadrul Combinatului de celuloză și hîrtie din Suceava, atelierul de electronică este locul unde 
iși desfășoară activitatea inginerul Thomas Vicențiu.

Foto: IONEL BĂRBIERU

Viitori
artiști

în fata
¥

muncitorilor

IS
1 și 2. Nu. Nu și-o justifică, 

. nu cred că dacă un film se 
adresează tineretului se presu
pune un barem de calitate mai 
scăzut. In primul rind, pentru 
că un film pentru tineret, deci 
cu puternice valențe educative 
face în același timp și educație 
politică, ideologică, morală și 
estetică. Tn al doilea rind, dacă 
lipsește valoarea estetică nu se 
pot realiza celelalte valențe e- 
ducative, pentru că o operă de 
artă dacă nu e bună, nu este 
operă de artă, și dacă nu e ope
ră de artă nu e nimic. Or, ni
micul nu poate vehicula idei. în 
sfirșit, orice educator trebuie 
să cunoască terenul celui edu
cat. Ori ni se impune ca o cer
titudine faptul că actuala ge
nerație de tineri. supuși unui 
anume flux de informații prin 
mijloacele moderne, solicitați de 
o lume în schimbare, sint în 
medie mai inteligenți decit me
dia altor timpuri. A face filme 
pompieristice, chiar bine inten
ționate, înseamnă a-ți asuma 
riscul, poate, de a compromită- 
o idee și nu de a o sluji. Un 
film istoric de pildă, nereușit, 
exterior și grandilocvent nu aju
tă la educația patriotică. Mai 
pot fi considerate filme pentru 
tineret și filmele cu acțiune pal
pitantă. Este adevărat că exis
tă o nerăbdare tinerească, un a- 
numit ritm interior, care face 
ca viteza de desfășurare și pli
nătatea acțiunii să fie preferate.

Dar a oferi tinerilor acțiuni 
care nu vehiculează. nici un sens 
înseamnă a le face cadou 
o prea frumoasă cutie cu bom
boane, din nefericire goală. E a- 
devărat, coloritul cartonului 
poate să atragă inițial. Dar un 
tineret inteligent deschide cutia.

în concluzie, filmele 
neret trebuie să fie 
complex educative și 
sebească de filmele 
dulți, eventual doar prin ritmul 
de care am vorbit mai sus.

4. In primul rind. trebuie să 
spunem că filmele despre tineri 
trebuie să fie și pentru tineri. 
Condiția este ca spectatorul ju
venil să se recunoască în inten
țiile sale, poate uneori neclari
ficate, în problematica sa spe
cifică, în eroi, — în personaje.

Cu alte cuvinte, dacă vrem să 
avem succes la tineri, trebuie să 
facem filme adevărate despre 
tineri.

Sentimentul meu este că ade
seori noi avem o mulțime de 
prejudecăți despre actuala ge
nerație tînără. N-o cunoaștem, 
n-o înțelegem deajuns și, în ! 
consecință, n-o iubim eficient.

Ne îngrozim de teribilisme 
care reflectă puritate și 
justificat am vrea ca ei 
mene prea mult

Aceasta este o 
ționalistă și dacă 
progres, trebuie 
cei care ne vor 
mai buni, nu doar niște copii 
ale noastre.

Trebuie să le inculcăm valo
rile perene, dar valorile tot
deauna iau forma unei psiholo
gii a fiecărei generații, istoric 
determinată și în consecință nu
mai istoric amendabilă.

Există un fel de „mituleț" 
(adică un mit mic și pricăjit), 
privind un fel de indiferență a 
tineretului de astăzi. Nimic mai 
fals. Tineretul are mari resur
se de energie și ar dori să 
participe, numai că participarea 
socială nu se poate face decit 
încurajînd-o efectiv în’,viață.

pentru ti- 
complet și 
să se deo- 
pentru a-

poate 
să se-

cu noi.
vedere

noi credem în 
să sperăm că 
urma, vor fi

tradi-

) Am văzut, Za ultimul spec- 
( tacol și în ultima seară, la 
j un cinematograf de cartier 
( în care nu mai pășisem de 
Z copil, Solaris de Tarkovski, 
l sufocîndu-mă de căldură trei 
i ore și jumătate alături de o 
\ sală plină din 
f sfîrșit, nu s-a
\ să plece.

C Nu știu ce 
\ de film despre 
( patrulea după 
Z în cariera lui 
l operă pur
J el poate fi discutat îndelung. 
\ Dar aș risca o metaforă: 
J prin atitudine și manieră de 
\ lucru, cineastul e un fel de 
[ Tolstoi al ecranului. A dat 
\ patru filme, la intervale des- 
( tul de mari. Toate interesan
ta te, originale, îndrăznețe, și 
/ estetic remarcabile. In legătu- 
\ ră cu Rubliov s-a pronunțat 
( chiar vorba „geniu". Toate 
\ „mari", grandioase și ca idee 
\ și ca factură, desfășurînd le- 
S neș o epică simplă pînă la sa- 

k vanterie. Toate la un loc, 
) pentru public și pentru lu- 
l mea filmului sint ca o tetro- 
P logie, fac efectul volumelor 
i din „Război și pace" — o 
J întreagă lume, o profundă is- 
X torie, o monumentală umani- 
I tate.
\ Solaris e un film de ști- 

A ință-ficțiune, extrem de „mo- 
) dern“, deci, dar Tarkovski 

C și-a păstrat gîndirea și mo- 
f dul de lucru de la celelalte 
( filme: el tratează, în chip 
z limpede, o poveste de acum

care, pînă la 
ridicat nimeni

a spus critica 
acest film, al 
cite am auzit 
Tarkovski. Ca 

cinematografică,

cinci sute de ani și una de 
peste cinci sute cu aceeași 
răbdare, ca un simbol al ar
tei care nu se sperie de timp, 
al unei umanități care înțele
ge să-și păstreze intacte va
lorile. Asta și este tema fil
mului : cum să rămîi om și 
moral, departe de izvorul mo
ralei umane, pe o planetă ne

1
de PETRU POPESCU

ca- 
De

cunoscută și ciudată. Acest 
film, de două ori „moder
nist" — prin caracterul im
plicit al artei cinematografi
ce, ca și prin subiect — e un 
film declarat etic. Tarkovski 
rămâne moralistul din Copi
lăria lui Ivan și din Rubli
ov, și discută tot niște 
zuri de responsabilitate,
la responsabilitatea cetățea
nului față de patrie (ostașii 
din Copilăria lui Ivan), la a- 
ceea a artistului față de des
tinul spiritual al poporului 
său („Rubliov"), și la aceea 
a omului de știință în fața 
Cosmosului (solariștii care, la 
distanțe de ani-lumină de Pă- 
mînt, tși analizează conștiin
ța și luptă să-și purifice eul), 
Tarkovski e partizanul unei

lupte tolstoiene pentru înțe
legere, educație, lărgime de 
vederi, angajare patriotică, 
muncă, indispensabile idea
luri de care, cum se vede, 
un artist mare nu poate face 
abstracție. Există fraze, în 
dialogul frumos și inspirat al 
filmului, care sînt de păstrat 
ca adevăruri ale epocii noas
tre : tulburătoare, de pildă, 
declarația pilotului, care, vor
bind despre cunoaștere, afir
mă că trebuie să pornim la 
cercetarea naturii numai 
la o bază morală, numai 
tr-un scop uman — „nu 
buie să dorim cercetare 
oripe preț, și trebuie să fim 
atei/ți, pentru .ca echilibrul 
uman să nu fie amenințat de 
această cercetare" — am ci
tat din memorie, acesta fiind 
sensul, frazele ca atare nu le 
țin minte. Pătrunzînd în inti
mitatea savantului cu aceeași 
intuiție și delicatețe cu care 
studiase ostașii ori meșterii 
de icoane, Tarkovski descrie 
o problemă .„faustică" — 
personalitatea umană, ca să 
nu se lase îmbătată de pro
priile ei daruri și succese, 
trebuie controlată constant 
prin modestie, prin generozi
tate, prin conștiință socială.

Iți vine să spui : ce simplu 
e totul dacă pornește de la 
am! Acest film de trei cea

suri jumătate, complicat, im
presionant, are o limpezime 
de fabulă și o rară forță de 
convingere.

de 
în

tre
cu
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CANDIDATTI
(Urmare din pag. I)

ani
are r___  _
Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
concluziile prezentate Plenarei de secretarul general al par
tidului au precizat cu acuitate necesitatea creșterii calității 
și eficientei școlii, perfecționarea continuă a structurilor con
ținutului și formelor învățămîntului nostru, desăvîrșirea com
petenței în toate domeniile de activitate. Una din căile veri
ficate ale dezvoltării și înnoirii învățămîntului, s-a arătat la 
Plenară, este asigurarea unei legături organice între școală, 
cercetare și producție. învățămîntul superior, învățămîntul teh
nic superior îndeosebi, pentru că aici se pregătesc ingine
rii de mîine ai fabricilor și șantierelor noastre, dar evident că 
tot învățămîntul este chemat la o nouă înțelegere, la o nouă 
mînuire a instrumentelor gîndirii, la realitatea că de pe trep
tele amfiteatrelor nu vor coborî funcționari și executanți orbi, 
ci profesioniști ai unei specialități, oameni capabili să dea 
întreaga măsură a talentului și a puterii lor de muncă în 
fabrică, în laboratorul de cercetări, pe șantier, acolo unde se 
produc bunuri materiale, acolo unde fiecare iși poate înnobila 
viața cu creație autentică.

Sînt acestea lucruri pe care candidați! apropiatelor exame
ne de admitere le cunosc, sînt adevăruri și cerințe cărora 
vor trebui peste un timp să le dea conținut. Ceea ce au de 
făcut, deocamdată însă, este să se așeze, cum se zice, cu 
burta pe carte, și, la răstimpuri, să se gîndească frumos la 
dimineața în care, din nou întîrziind în dreptul ferestrelor de 
la intrarea în facultate, să-și citească de sute de ori numele 
printre cei reușiți. Eu le-o doresc din toată inima.

de huzur, doar cei care au înțeles că societatea noastră 
nevoie de buni specialiști și de buni oameni. Recenta

I

Eforie Nord — stațiune mult 
solicitată în acest sezon

Deplasările în întreprinderi, 
sau pe mari șantiere, întreprin
se recent de studenții Institutu
lui de Artă Teatrală și Cinema
tografică „I. L. Caragiale", atît 
în București cit și în alte ora
șe, au avut menirea de a con
firma dimensiunea educativă a 
artei. Spectacolele prezentate 
de studenți în cluburile uzine
lor, sau chiar in incinta hale
lor industrial» au prilejuit o 
deosebită apropiere de specta
tori, o comunicare directă cu 
un public alcătuit din cei mai 
tineri muncitori. Spectatorii și 
actorii s-au simtit cu adevărat 
apropiați în această ambianță 
cu aesăvirșire lipsită de aerul 
festiv al reprezentațiilor din 
teatru. Sensurile angajante ale 
spectacolului-poem „Aici eet<, 
soarele meu", alt cîștigat In 
profunzime atunci cînd a fost 
prezentat la Uzinele de țevi și 
laminoare „Republica" în fața- 
muncitorilor și a elevilor șco
lii profesionale de aici. Spec
tacolul „Kir Zuliaridi" de V- 
Alecsandri (pregătit de clasa 
prof, universitar Moni Gheler- 
ter) s-a jucat la Combinatul de 
aluminiu de la Slatina, la Com- 
binatul chimic de la Turnu Mă
gurele, pe Șantierele navale de 
la Giurgiu, iar „Evantaiul" d“ 
Goldoni (clasa prof. univ. Gh. 
Dem Loghin) la casele de cul
tură din Moreni și Alexandria. 
Spectatorii din uzine și de pe 
șantiere an primit cu mare 
bucurie spectacolele studenților, 
aplaudind, desigur, calitatea 
reprezentațiilor, dar mai ales 
inițiativa de a le oferi tineri
lor direct la locurile lor de 
muncă. Cunoașterea și aprecie
rea reciprocă a reprezentat pen
tru studenți o importantă etapă 
în formarea artistică. situlnd 
desfășurarea viitoarei lor activi
tăți sub semnul responsabilită 
ții.

Studenții-actori au creat o 
relație directă cu publicul, fapt 
care a contribuit din plin la o 
mai mare sinceritate a jocu
lui. Spectacolele ce s-au desfă
șurat în săli care nu dispun de 
toate posibilitățile tehnice ,.d» 
acasă" a-u cîștigat prin dăruire 
și au demonstrat că uneori re
nunțarea la aceste mijloace poa- 
te fi, chiar, in folosul artei.

•Sperăm că spectacolele pre
zentate de studenți în fabrici, 
uzine și pe șantiere vor deveni 
o tradiție, avantajele fiind e- 
vident reciproce pentru viitorii 
actori, ca și pentru spectatori. 
Ele au rolul de verificare a re
zultatelor activității de pregăti
re artistică și civică a studen
ților. contribuind totodată la 
educarea publicului. Continua- 
rea tradiției unor astfel de 

. spectacole se justifică așadar 
prin ideea. de „teatru ca întîl- 
nire". De întîlnire a noastră cu 
noi înșine, a noastră cu cei că
rora le e adresată pe de-a-ntre- 
gul arta socialistă — făuritorii 
bunurilor materiale.

studentă

(

DANA DUNA
la I.A.T.C., secția 
teatrologie

r

ADRIAN DOHOTARU
tic, și exultînd imoralitatea și 
amoralitatea — cape să nu-i in
tereseze pe tineri, fie că le 
sînt adresate lor „în mod spe
cial" sau celorlalte categorii de 
vîrstă. Există însă, e adevărat, 
filme care se adresează copiilor 
și care apelează la un limbaj 
apropiat de înțelegerea lor. Dar, 
să fim sinceri, ele interesează 
în egală măsură, dacă nu chiar 
mai mult, și pe oamenii maturi. 
Prin urmare, aș fi tentat să 
afirm că nu e bine să facem 
deosebiri între filmele care răs
pund unor anumite rețete de 
virstă. nici măcar în planurile 
noastre de' producție cinemato
grafică. Dar nu e bine nici să 
scăpăm din vedere că din filme
le noastre vor trebui să învețe 
foarte mult mai ales tinerii. 
Subiectele de filme cu tineri și 
pentru tineri se impun de la 
sine in planurile noastre, dacă 
sîntem atenți la fenomenele 
realității in care trăim. Le im
pune viața. Trebuie doar să 
cunoaștem în profunzime ce se 
intimplă in viața noastră cea de 
toate zilele. Altfel planurile de-

Aici, la Gura Teghii, pe unde 
odinioară și-a purtat pașii hai
ducul Gheorghelaș, oamenii de 
azi ai locurilor, teganii dau 
zvon de bucium, la auzul căruia 
pornesc pe cărări de munte de ei 
știute, vrîncenii, covăsnenii și 
brașovenii.

De cu zori, drumurile de 
acces, străjuite de garduri măies
tru încrustate, purtînd mirificele 
desene ale covoareior și scoar
țelor populare din Unguriu, 
Măgura. Cislău, Pătîrlagele, 
Nehoi și Siriu au fost luate cu 
asalt de mii de localnici și 
oaspeți ai județului, dornici să 
fie prezenți la marea întilnire.

Aflată la cea de-a IV-a edi
ție a sa. prestigioasa manifes
tare folclorică locală — „Pe 
urme de baladă" — și-a căpătat 
de pe acum o personalitate 
bine conturată, ca o punte 
trainică și vie între semeția 
vremurilor trecute și mîndria 
creatoare a celor de azi, în- 
scriindu-se nu numai ca un 
punct de atracție, dar și ca în

cercare și. sperăm, reușită, în 
valorificarea uneia din zonele 
spirituale ale poporului nostru 
cu un accentuat specific local, 
bogatei arii a spiritualității ro
mânești.

îndrumați cu pricepere de 

DE BALADĂ"
profesorul Constantin Petricea- 
nu, localnicii au ales ca pretext 
o seară de clacă la casa de 
gospodar, la tors de lînă, atît de 
obișnuită la acești oameni din 
veac crescători de oi.

Se cîntă, se recită. Sînt evo
cate momente ale istoriei po
porului român, care, de fiecare 
dată, ne fac să vibrăm. Ne sînt 

aduse-n față figurile lui Tudor 
și ale pandurilor săi, Avram 
Iancu și Bălcescu, Cuza. Kogăl- 
niceanu, Alecsandri și ceilalți 
moldoveni pașoptiști. Se aud 
pocnete de pistoale și puști 
haiducești. Munții și codrii sînt 

răscoliți de tropot de copite. 
Coboară-n iureș călăreții. 
Mulțimea se vînzolește să-i 
vadă pe viteji. Răsună „Marșul 
lui Iancu". Se întîlnesc sub 
coama dealului cele trei pilcuri 
de călăreți și pedeștri : mun
teni, moldoveni și ardeleni. Cu 
toții se îndreaptă spre poiana 
unde-i așteaptă mulțimea. Sînt 

primiți cu aplauze și bucurie, 
răsună cintecul „Deșteaptă-te 
române", ca în cele din urmă 
cei prezenți, mii de oameni, 
români, maghiari, germani, să-și 
dea mîna într-o uriașă „Horă a 
Unirii".

Solii artei din cele patru ju
dețe, prezenți la marea sărbă
toare românească de la Gura 
Teghii, s-au perindat prin fața 
spectatorilor, încîntîndu-i în 
măiestria lor. Au fost mai întîi 
covăsnenii, formația de dansuri 
și :".tii vocali din Sf. Gheor- 
ghe, aplaudați cu căldură minu
te în șir de cei prezenți. Apoi, 
rînd pe rînd, ne-au prilejuit 
momente de mari satisfacții 
spirituale dansatorii și interpre- 
ții de muzică populară din Să- 
cele (jud. Brașov), cei din Nă- 
ruja (jud. Vrancea), ansamblul 
folcloric al Casei de cultură a 
sindicatelor din Buzău.

STELIAN DONA
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UN OM IN SĂLBĂTICIE : Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
20.15) .

MONTE CARLO : Sala Palatului 
(orele 17,15: 20,15), Favorit (ore
le 10; 12,30: 15,30; 18: 20,30),
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21), Modern (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18.30; 21) Grădina Mo
dern (ora 20.30).

PARAȘUTIȘTII : Capitol (orele 
9,30; 11.45: 14: 16,15: 18,30: 20,45),
Gloria (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30), Grădina Capitol
(ora 20,15).

ROND DE NOAPTE I Gloria 
(orele 8.45; 11: 13 30), Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20,45),  Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15: 20,30).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Mio
rița (orele 9; 11; 13; 15: 17,15;
19.30).  Grădina Select (ora 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16; 18,30: 21), București (orele
8.30: 10.30; 12.45: 14.45: 17: 19,15:
21.15) . Grădina Luceafărul (ora

20.30).  Grădina București (ora
20.30) .

COARNELE DE AUR : Doina 
(orele 11. 13,15: 15.30; 17,45; 20). 
Program de desene animate pen
tru copii — ora 9,45).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA î 
Scala (orele 9,30; 13; 16,13: 19.30), 
Festival (orele 9: 12,30: 16: 19.30), 
Stadionul Dinamo (ora 20;30), 
Grădina Festival (ora 20.30).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9,15: 12,30: 16: 19,30).

ULTIMUL CARTUȘ : Dacia
(orele 8 30; 11: 13.30: 16: 18.30;
20.45) . Volga (orele 9. 11,15; 13 30; 
15,45: 18; 20.15). Arta (orele 15,30; 
18: 20,15). Grădina Arta (ora
20.30) .

LUPUL MARILOR : RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele
9—19 în continuare).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Buzești (orele 9; 11.15; 13,30: 16; 
13.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15: 
13.30; 15.45: 18; 20,15). Tomis (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), Gră
dina Buzești (ora 20,15), Grădina 
Aurora (ora 20,30). Grădina Tomis 
(ora 20.30).

AICI ZORILE SINT DIN NOU 
LINIȘTITE : înfrățirea (orele
15.30: 19).

FLUTURII SINT LIBERI : Me
lodia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20.45) , Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20,30).

SALCIMUL LILIACHIU : Cotro- 
ceni (orele 15.30; 18: 20,15).

PE ARIPILE VlNTULUI : Bu- 
cegi (orele 9,30; 14,30; 19,15), Gră
dina Bucegi (ora 20,15).

SEMNALE : Pacea (orele 16; 
18; 20).

CIND LEGENDELE MOR : 
Unirea (orele 15.30: 18; 20,15),
Popular (orele 15,30: 18; 20,15), 
Grădina Unirea (ora 20,30).

O ZI MAI LUNGA DECÎT UN 
AN : Vitan (orele 15.30: 18; 20,15), 
Grădina Vitan (ora 20.30).

VERONICA : Floreasca (orele 
16: 18: 20).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) , Munca (orele 15,30; 18;
20.15) .

SOLARIS : Ferentari (orele
15.30: 19).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Lira (orele 15.30; 18; 20,30), Grădi
na Lira (ora 20,15).

AVENTURILE LUI BABUȘCA : 
Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

FATA BATRINA : Viitorul (o- 
rele 15,30: 18: 20,15).

TECUMSEH : Crîngașl (orele 
15,30; 18; 20,15).

CE SE ÎNTIMPLA, DOCTORE?: 
Ciulești (orele 15.30; 18: 20,15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI :
Moșilor (orele 15,30; 19), Grădina 
Moșilor (ora 20,15).

CEAȚA : COSMOS (orele 16;
18: 20).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA : Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).
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Teatrul Național ,,T. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : DONA DIANA 
— ora 20; Teatrul ,,C. I. Nottara“ 
(Sala Comedia — Teatrul National 
,.l. L. Caragiale“) : ADIO CHAR
LIE — ora 20; Ansamblul ,,Rapso
dia Română- : MELEAGURI FER
MECATE — ora 18,30; Circul 
Globus : ARENA ’73 (Spectacol in
ternațional) — ora 19,30: Teatrul 
,,C. Tănase“ (La Arenele Roma
ne) : JOS PALARIA — ora 20.00.
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PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. Itinerar geogra
fic : 50 de kilometri de soare și
frumusețe. Comentează Victor Bir- 
lădeanu. Pagini din istoria patri
ei : Pereți și file îngălbenite.
10.00 Telex. 10,05 Avanpremiera. 
10,10 Tele-enciclopedie. 10,50 Lumi
nile rampei : Eugenia Moldovea- 
nu și Emil Gherman. 11.10 Tele- 
cinemateca pentru copii : ..Amin
tiri din copilărie". Regia Elisabet.a 
Bostan. Cu : Corina Constanti-
nescu. Ionel Bocancea. Ștefan 
Ciubotărașu, Emanoil Petruț. 12.20 
Selecțiuni din emisiunea-concurs 
„Cîntare patriei-, 
initiative în 52 
..Fiul de onoare 
derii-. 13,00 Telejurnal.
de limbă rusă. Lecția a 60-a. 18.00 
Telex- 18.05 Tehnic-club. 18,25

12,50 — 52 de 
de săptămîni : 
al întreprin-

17.30 Curs

Pe-un picior de plai... „Urcatul
oilor la munte-. 18,45 Panoramic 
științific. 19,20 1001 de seri. 19,30 

Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Cîntecul săptămînii : ,,Sînt student 
și brigadier- de Teinistocle Popa. 
Text — .Mircea Blok. Interpretează 
grupul Vocal ,,Cantabile-. • 20.05 
Reflector. 20.20 Muzică populară 
cu Marin Cornea. 20.30 Seară de 
teatru : ,,Bălcescu- de Camil Pe
trescu (I). Adaptare pentru tele
viziune și regie artistică — Horea 
Popescu. In rolul titular — Ale
xandru Repan. In distribuție : 
Alex. Giugaru, Florin Scărlătescu, 
Octavian Cotescu, Const. Bărbu- 
lescu, Chirii Economu, Ion Pave- 
lescu. Alex. Demetriad, George 
Motoi, Amza Pellea, Victor Moldo
van, Alfred Demetriu, Marian Hu- 
dac, Călin Florian, Dimitrie Bu- 
nea Ilinca Tomoroveanu, Rodica 
Tăpălagă, Olga Mateescu, Sorin 
Gheorghiu, Vistrian Roman. Costel 
Constantin, Mihai Dogaru, Traian 
Slănescu, Cornel Gîrbea, Emil 
Liptac, Const. Răschitor, Ovidiu 
Moldovan, Andrei Ionescu, Const. 
Drăgănescu, Mihai NiculesCu, 
George Paul Avram, Alex. Haz- 
naș, Emil Mureșan, Costache Dia- 

mandi, C-tin Diplan, Marin Ne
grea, Radu Ițcuș, Anatol Spînu, 
George Sîrbu, Ion Dumitrescu, 
Alex. Mălinescu, C-tin Constanti- 
nescu, Aurel Ionescu, Dumitru Pe
trescu, Laura Riga, Chiriță Du
mitrescu. Const. Melcea. Victor 
Trăilescu. 22,00 24 de ore. Con
traste in lumea capitalului. 22.30 
Pagini din operete cu Constanța 
Cîmpeanu, Vali Niculescu, Stefi 
Pîrvulescu, Livia Petroviei, Mir
cea Nemens, Eugen Sevopol, Ion 
Stoian și un grup de balerini, ai 
Teatrului de Operetă. Prezintă 
Florian Pittiș.

PROGRAMUL II

20,00 Avanpremiera. 20,05 Festi
valuri muzicale. Opole 1973 — se- 
leețiuni din Festivalul național al 
cîntecului polonez. 20,35 Cîntecele 
Tancului — emisiune de versuri. 
20,50 Bucureștiul și tinerii săi. 
Transmisiune de la Uzina .,23 Au
gust'1. 21.10 Film serial ,.Mannix“. 
22,00 Telerama. „Ulciorul- — o 
ecranizare realizată de Televiziu
nea gruzină după o nuvelă de 
Luigi Pirandello.

1. Evident, nu-mi închipui că 
se va încumeta cineva să așe
ze vreodată, sub titlul unei pro
ducții cinematografice anunțul : 
„Interzis tinerilor... peste 18 
ani". Ar fi aberant. Discrimi
narea. pomenită in întrebarea 
dumneavoastră între paranteze, 
obligă la recunoașterea că exis
tă filme care, din motive fi
rești, de educație, nu trebuie 
vizionate de o anumită catego
rie de tineri. Dar mă întreb la 
rindul meu, totuși, ce s-ar în- 
timpla dacă, în condițiile preco
cității unor tineri de azi, co
nectați la toate sursele de infor
mare posibile, ei și-ar realiza 
filmele proprii vîrstei și preo
cupărilor lor ? Ar fi ceva anor
mal ? Nu mi se pare. Și cu 
toate acestea, sînt convins, cei 
mai puțin sau mai mult tineri 
dintre noi ar viziona cu interes 
asemenea filme. Personal nu 
cred că trebuie operată această 
discriminare intre filme pentru 
tineret și filme pentru maturi. 
Pentru că. practic. nu există 
filme — exceptind doar pro
ducțiile cu un caracter antieste

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9,05 „Incognito" — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55

Melodia zilei. „Pe Olt, soare- de 
Johnny Răducanu, versuri de Nina 
Cassian. 10,00 Femina-Club. 11,00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Traian Grozăvescti.
11.30 Pentru prietenii magnetofo
nului — muzică populară. 12.00 
Transmisiuni directe din țară. 
12,10 Invitație în fonotecă : Pie
se de prelucrări pentru vioară de 
Pablo Sarasate. 12,55 Melodia zi
lei. 13.00 închiderea emisiunii. . de 
dimineață. 17,00 Știrile după-amie- 
zii. 17,05 Alo, Radio ! muzică u- 
șoară la cererea ascultătorilor. 
18.00 Șapte zile, șapte arte. Tea
tru. 18,10 Discuri rare. Opera 
„Francesca da Rimini" de Zando- 
nai (fragmente). 18,55 Melodia zi
lei. 19,00 Tn direct... De la Fabri
ca de calculatoare electronice.
19.30 Știri. 19,35 Casa de discuri 
Electrecord vă prezintă forma
ția Tropical Fiesta. 20,00 Lectură 
dramatizată din romanul „Ce 
mult te-am iubit" de Zaharia 
Stancu. 21,00 Radio-super-top. Mu
zică populară. 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport. 22,30 
Melodia zilei. 22,35 Vedete ale mu
zicii ușoare. 23.15 Poetica. Ion Ra- 
boveanu. 23,20 Jazz-ul și instru
mentele sale — pianul (II). 23,35- 
24 Ultimele știri.

/
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita Alteței Sale Regale 
prințul Norodom Sianuk, șeful statului

Cambodgia, în Republica 
România

Socialistă

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Alteța Sa Regală 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președin
tele Frontului Unității Naționa
le. și prințesa Monique Sianuk 
au făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră în perioada 22 iu
nie—2 iulie 1973.

Cu acest prilej. înalții oaspeți 
au vizitat întreprinderi și Insti
tuții de cultură reprezentative 
din orașele București, Brașov și 
Sinaia, precum și cooperative 
agricole de producție.

în timpul vizitei au avut loc 
întîlniri între președintele 
Nicolae Ceaușescu și Alteța Sa 
Regală prințul Norodom Sianuk. 
în cadrul convorbirilor a avut 
loc un larg schimb de păreri în 
principalele probleme de inte
res comun ale relațiilor româno- 
khmere și ale vieții internațio
nale.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția pentru această 
nouă întîlnire, convingerea că 
dialogul statornicit la cel mai 
înalt nivel, într-un spirit de 
înțelegere și stimă reciprocă, de 
solidaritate militantă, reprezin
tă o contribuție de preț la cauza 
colaborării și prieteniei dintre 
cele două popoare, a unității de 
acțiune a frontului antiimperia- 
list. a luptei pentru o lume ma’ 
bună, de pace și progres. în 
care toate națiunile să se bucure 
de dreptul sacru de a se dez
volta de sine stătător, în depli
nă independență, în conformi
tate cu dorințele și aspirațiile 
lor.

Președintele Consiliului de 
.Stat-., al Republicii Socialiste 
România și Alteța Sa Regală

CONFERINȚA DE PRESĂ
A ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIA,

4»

PRINȚUL NORODOM SIANUK
Șeful statului cambodgian, 

președintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei, Alteța Sa 
Regală, prințul Norodom Sia
nuk, s-a intîlnit, luni dimineața, 
cu reprezentanții presei române.

Adresîndu-se ziariștilor, prin
țul Norodom Sianuk a transmis 
presei române — în numele po
porului cambodgian, al Frontu
lui Unit Național. Guvernului 
Regal de Uniune Națională, tor
țelor de eliberare națională și 
al său personal — cea mai pro
fundă și frățească gratitudine 
pentru modul activ și eficace in 
care, reflectînd poziția partidu
lui și statului român prieten, a 
sprijinit și sprijină cauza și 
lupta justă a națiunii cam
bodgiene.

în continuare, șeful statului 
cambodgian a făcut un amplu 
expozeu privind evoluția situa
ției din țara sa, a luptei po
porului cambodgian împotriva 
intervenției străine, pentru apă
rarea ființei naționale, a inde
pendenței și libertății patriei, 
pentru dreptul sacru de a fi stă- 
pîn pe destinele sale, de a-și 
hotărî singur soarta, in confor
mitate cu dorințele și aspirațiile 
sale legitime. în context, vorbi
torul a expus poziția Guvernu
lui Regal de Uniune Națională și 
a Frontului Național Unit în 
problema restabilirii păcii in 
Cambodgia, subliniind că po
porul khmer respinge cu fermi
tate încercările făcute din afară 
de a se impune soluții inaccep
tabile. care nu corespund inte
reselor sale vitale.

Referindu-se la recenta vizită 
făcută în zonele eliberate ale 
Cambodgiei, prințul Norodom 
Sianuk a reliefat hotărîrea dîr- 
ză a populației din aceste zone 
de a continua lupta pînă la în- 
fringerea completă a agresorului, 
și a marionetelor sale, precum 
și eforturile depuse pentru re
construcție. pentru reorganizarea 
și dezvoltarea vieții politice, o- 
conomice, social-culturale. Prin
țul Norodom Sianuk a evidențiat 
contribuția deosebită pe care 
comuniștii khmeri o aduc, în 
calitate de patrioți. la această 
luptă justă, la opera de reface
re națională, ei fiind animați de 
idealurile de libertate și pro
gres. de dreptate și pace.

Prințul Norodom Sianuk a e- 
vocat, apoi, pe larg bunele re
lații româno-cambodgiene. im
portanța convorbirilor avute cu 
președintele Nicolae Ceaușescu 
pentru viitorul acestor relații 
prietenești și de solidaritate mi
litantă. „România înțelege foar
te bine lupta noastră, a spus 
șeful statului cambodgian. Exce
lența Sa, președintele Nicolae 
Ceaușescu. a ținut să reafirme 
faptul că România a susținut și 
va susține, întotdeauna, lupta 
noastră, că ne va sprijini, de
plin și fără rezerve. pînă la 
victoria finală, că va apăra cu 
consecvență cauza noastră justă, 
așa cum a făcut-o și pînă 
acum la O.N.U. și pretutindeni 
pe arena internațională, în ori
ce împrejurări.

Țin să remarc că sprijinul 
țării dumneavoastră este deose
bit de prețios pentru triumful 
cauzei noastre, și cînd spun 
aceasta am în vedere înaltul 
prestigiu de care se bucură Re
publica Socialistă România, în 
frunte cu eminentul ei condu

prințul Norodom Sianuk au sa
lutat încetarea războiului și 
restaurarea păcii în Vietnam și 
Laos și și-au exprimat satisfac
ția față .de încheierea acordu
rilor de la Paris.

în cadrul convorbirilor s-a 
apreciat că apropiata Conferin
ță general-europeană de la 
Helsinki, realizarea securității 
pe continentul nostru — la care 
România și-a adus o contribu
ție activă, va avea o influență 
binefăcătoare atît în ce privește 
continentul european cit și în 
ce privește cursul vieții interna
ționale în direcția instaurării 
unui climat de pace, colaborare 
și destindere pe baza statorni
cirii unor raporturi noi între 
sjate.

Alteța Sa Regală prințul 
Ncrodom Sianuk a informat pe 
șeful statului român, președin
tele Nicolae Ceaușescu, asupra 
luptei desfășurate de poporul 
cambodgian pentru recîștigarea 
independenței, sub conducerea 
Frontului Unității Naționale și 
Guvernului Regal de Unitate 
Națională, subliniind însemnă
tatea vizitei pe care a făcut-o 
recent în zonele eliberate, 
succesele obținute de patrioți în 
lupta armată și în reconstruc
ție, pe care le-a cunoscut direct 
la fața locului, cu acest prilej.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România a dat o înaltă aprecie 
re luptei poporului cambodgian 
și a urat succes deplin cauzei 
sale nobile, exprimîndu-și con
vingerea că, sub conducerea 
șefului statului cambodgian, a 
Frontului Unității Naționale și 
Guvernului Regal de Unitate 
Națională națiunea khmeră va 
obține victoria deplină.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat și cu acest prilej 
solidaritatea Republicii Socialis
te România cu popoarele din 
Indochina, sprijinul acordat 

cător, pe plan internațional, po
litica ei externă pusă in slujba 
năzuințelor de pace și progres, 
de libertate și independență ale 
popoarelor".

în continuare, prințul Noro
dom Sianuk a relevat caracterul 
rodnic al actualei vizite neofi
ciale întreprinse în țara noas
tră. „Cu Excelența Sa, președin
tele Nicolae Ceaușescu, mere și 
prestigios șef de stat, am avut 
convorbiri foarte cordiale, care 
au pus în lumină puncte de ve
dere identice în probleme de 
interes comun, precum și do
rința reciprocă de a întări soli
daritatea noastră militantă, de 
a intensifica și diversifica con
lucrarea dintre popoarele noas
tre. In ceea ce privește efortu
rile României pentru edificarea 
securității pe continentul euro

SPORT • SPORT • SPORT
IN FINALA „CUPEI FOMANIII

SUSPENSE-UL CONTINUĂ
Vom cunoaște astăzi cîștigătoarea trofeului?

Sezonul acesta fotbalistic, 
care, după cum vedem, nu vrea 
nici în ruptul capului să se în
cheie, are farmecul și suspense- 
urile lui. Nu numai în privința 
a ceea ce se petrece pe gazon. 
Dar și in restul cortegiului ca- 
re-1 urmează. Deci, după trei 
decenii și mai bine asistăm din 
nou la o finală a „Cupei Ro
mâniei" care se rejoacă. Cele 
două protagoniste, Constructo
rul Galați (divizia C) și Chimia 
Rîmnicu-Vîlcea (divizia B), 
după o luptă epuizantă, cu mo
mente de un rar dramatism, 
n-au putut, nici una, să se deta
șeze în învingătoare și nici 
n-au vrut să cedeze. Cele două 
formații, despre ale căror nume 
și ai căror jucători mulți au a- 
flat doar ocazional, ne-au ofe
rit. duminică seara, intr-o pre
lungită nocturnă, o finală me
morabilă nu numai prin inedi
tul ei — se întilneau două for
mații de categorii inferioare — 
cit și prin spectacolul fotbalis
tic oferit, care de multe ori 
s-a apropiat de valoarea celor 
mai bune derbiuri ale campio
natului primei divizii ! Dar 
ceea ce a impresionat, în pri
mul rînd. pe cei circa 10 000 de 
spectatori. în mare parte veniți 
de la Galați și Rîmnicu-Vîlcea. 
a fost extraordinara ambiție și 
dăruire cu care s-au angajat . 
în această partidă jucătorii am
belor echipe. In prelungiri, mai 
ales, am văzut scene revelatoa

Frontului Unității Naționale și 
Guvernului Regal de Unitate 
Națională al Cambodgiel in 
lupta dreaptă pentru libertate ni 
independență, pentru înfăptu
irea aspirațiilor legitime ale 
poporului cambodgian.

Președintele Consiliului de 
Stat a exprimat poziția fermă a 
Republicii Socialiste România, 
care se pronunță cu hotărîre 
pentru dreptul națiunii khmere 
de a-și decide singură soarta, 
fără nici un amestec străin, 
pentru încetarea bombardamen
telor americane asupra Cambod- 
giei.

Șeful statului cambodgian a 
adresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu mulțumirile sale 
călduroase pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat în timpul 
vizitei, manifestîndu-și admira
ția pentru marile realizări ale 
poporului român, a exprimat 
profunda gratitudine a națiunii 
khmere, a Frontului Unit Na
țional și Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambod- 
giei, pentru ajutorul frățesc 
primit permanent din partea 
României socialiste în lupta 
dusă în scopul eliberării patriei, 
salvgardării naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și prințul Norodom Sianuk au 
convenit ca relațiile de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare să cu
noască o dezvoltare activă, în 
toate domeniile, spre binele a- 
cestora, în interesul promovării 
ur.ei noi politici tn viața inter
națională, a unui climat de 
securitate în lume, propice afir
mării suverane a tuturor națiu
nilor.

Convorbirile dintre cei doi șefi 
de stat s-au desfășurat, ca și 
cu prilejul întîlnirilor preceden
te. într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și prietenie.

pean, am ținut să felicit foarte 
călduros pe președintele Nicolae 
Ceaușescu, guvernul și țara 
dumneavoastră pentru contribu
ția adusă Ia promovarea unei 
noi politici, la realizarea destin
derii și a unei fructuoase co
laborări între națiunile euro
pene, considerînd că aceasta 
este nu numai în folosul lor, ci 
al tuturor popoarelor și al pă
cii mondiale.

în încheiere, șeful statului 
Cambodgia a împărtășit impre
siile deosebite din vizita e- 
fectuată în țara noastră sub
liniind remarcabilele progre
se ale României în toate do
meniile de activitate, progrese 
de care a luat cunoștință cu 
satisfacție în timpul șederii sale 
în Capitală șl în alte importante 
centre industriale și culturale.

re din acest punct de vedere, 
cind jucătorii, epuizați fizic și 
nervos, continuau, făcind efor
turi supraomenești, să-și o- 
prească adversarul din acțiune. 
Cind nimeni nu se aștepta, cind 
balonul și adversarul scăpat se 
îndreptau irezistibil spre poar
tă, ca prin minune, apărea un 
plonjon 
Cei doi 
noiu au 
păzitori 

salvator și spectaculos, 
portari Stana și Șerbă- 
fost adevărați îngeri 
ai buturilor apărate,

FOTBAL
scoțind și parînd mingi ce pă
reau imposibile. Au entuzias
mat șarjele lui Manta, șuturile 
și fantezia lui Vochin — care, 
deși cu o mină invalidă, imobi
lizată în bandaj, a luptat ca un 
leu — acțiunile derutante diri
jate de Cernega (de la Cons
tructorul) și nu mai puțin re
plica identică, din tabăra ad
versă, a vîlcenilor, avînd ca 
prim soliști pe ex-dinamovistul 
Haidu. ex-universitarul craio- 
vean Donose, Ionescu, Gojgaru, 
Pintilie și Iordache. Mă gin- 
desc că n-ar fi fost rău, dacă 
Federația sau antrenorii, din 
proprie inițiativă, ar fi obligat 
pe toți componențij oelor 7 e- 
chipe de divizia A eliminate 
de finalistele de duminică sea- 

Plecarea ministrului 
afacerilor externe 

la Conferința pentru 
securitate și cooperare 

in Europa
Luni la amiază, ministrul a- 

facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Ma- 
covescu, a părăsit Capitala, în- 
dreptîr.du-se spre Helsinki, unde 
va participa la prima fază a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, ale cărei 
lucrări vor începe la 3 iulie 
1973.

Ministrul afacerilor externe 
este însoțit, la lucrările Confe
rinței. de Valentin Lipatti, am
basador în Ministerul Afaceri
lor Externe, Constantin Vlad, 
ambasadorul țării noastre în 
Finlanda, de consilieri și ex- 
perți.

Pe aeroportul Otopeni erau 
prezenți Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, precum și funcționari 
superiori din M.A.E.

Era. de asemenea, prezent am
basadorul Finlandei la Bucu
rești, Martin Pentti Suomela.

O delegație a Consiliului po
litic superior al Armatei Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de generalul-maior Con
stantin Oprită, adjunct al mi
nistrului Apărării Naționale și 
secretar al Consiliului politic 
superior, a plecat luni diminea
ță în R.P. Bulgaria, unde, la in
vitația generalului-colonel Kiril 
Kosev, șeful Direcției superioa
re politice a Armatei populare 
bulgare, va face o vizită de 
prietenie.

CRONICA U.T.C.
PRIMIRE LA C.C. 

AL U.T.C.
Ieri dimineață delegația 

Tineretului Socialist Valon 
din Belgia condusă de Paul 
Lefin, președintele organi
zației, care, la invitația U- 
niunii Tineretului Comunist, 
efectuează o vizită in țara 
noastră, a fost primită de 
tovarășul Ion Traian Ștei'ă- 
nescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului. Cu 
acest prilej, s-a realizat un 
schimb de informații referi
toare la activitatea și preo
cupările actuale ale celor 
două organizații. Ia perspec
tivele dezvoltării colaborării 
dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Tineretul Socia
list Valon din Belgia.

PLECAREA 
DELEGAȚIEI 

CONSILIULUI 
FEDERAL AL 

TINERETULUI DIN 
R. F. GERMANIA

Ieri a părăsit Capitala, in- 
dreptindu-se spre patrie, de. 
legația Consiliului Federal al 
Tineretului (D.B.J.R.) din 
R.F. Germania, condusă de 
Walter Haas, președintele
D.B.J.R.,  care. Ia invitația 
C.C. al U.T.C.. a întreprins o 
vizită în țara noastră.

La aeroportul internațio
nal București — Otopeni de
legația a fost salutată de to
varășul Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei R. F. 
Germania la București.

Și 
sau 

me-

ra să urmărească, din tribună, 
confruntarea lor de la care, 
fără îndoială, ar fi avut de În
vățat multe despre ambiția 
ardoarea cu care se luptă 
ar trebui să lupte și ei în 
citirile „Cupei României".

Finala se Va rejuca azi, 
stadionul 23 August, cu 
pere de la ora 19,15. Dacă după 
90 de minute de joc scorul va 
fi egal.
cu două 
nute. In 
persistă, 
mată — 
lui — pentru joi...

pe 
înce-

meciul va fi prelungit 
reprize a cite 15 mi- 

cazul in care egalitatea 
partida va fi reprogra- 
conform regulamentu-

C. VASILE

Astăzi, pe stadionul „23 August**
din Capitală

Finala „Cupei României" dintre echipele Chimia Rm. Vîlcea 
și Constructorul Galați încheiată la egalitate : 1—1 (după pre
lungiri), se va rejuca astăzi cu începere de la ora 19.15. pe sta
dionul „23 August" din Capitală.

Partida va fi arbitrată la centru de N. Petriceanu, ajutat la 
tușă de C. Niculescu și C. Dinulescu.

★
Federația Română de Fotbal a reprogramat pentru ziua de 

8 iulie meciurile restanță din seria I a campionatului divizi
ei B : Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica lași si Ș. N. Oltenița — 
Metalul București.

actualitatea

Ieri. în sala de festivități a 
Liceului „Gheorghe Șincai" din 
București și-a început lucrările 
consfătuirea științifică cu tema 
„Televiziunea școlară integrată", 
în anul școlar 1972—1973. orga
nizată de Ministerul Educației și 
învățămîntului și Institutul de 
Științe Pedagogice.

Este a doua consfătuire ști
ințifică de lucru, ce reunește 
laolaltă beneficiarii, cercetătorii 
și realizatorii televiziunii șco
lare integrate din întreaga țară, 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la scurt timp de la Plenara C.C. 
al P.C.R. din 18—19 iunie a. c. 
în cuvintul de salut prof. univ. 
dr. George Văideanu. directorul 
Institutului de Științe Pedago
gice, a arătat că integrarea tele
viziunii școlare în procesul de 
învățămînt se înscrie ca o di
recție de cercetare și de acțiuni 
care și-a propus de la început 
să sporească eficiența formativă 
a învățămîntului. să contribuie 
la pregătirea tineretului pentru 
muncă și pentru viață. în con
tinuare a fost prezentat „Rapor
tul general asupra cercetărilor, 
a acțiunilor si rezultatelor obți
nute în anul școlar 1972—1973“. 
De asemenea, s-au făcut refe
riri de sinteză cu privire la pro
cesul integrării televiziunii șco
lare în lecțiile de biologie, geo
grafie, chimie și fizică. După- 
amiaza, în laboratoarele de spe
cialitate ale liceului gazdă a 
avut loc prezentarea, pe grupe 
de obiecte, a rezultatelor obți
nute în județul Ilfov și muni
cipiul București, privind proce
sul integrării televiziunii în în
vățămînt.

E. RUBELI

Tricentenarul... 
D’Artagnan

In timp ce Televiziunea Ro
mână transmite serialul realizat 
după celebrul roman al Iții Al. 
Dumas „După douăzeci de ani", 
în orașul olandez Maastricht au 
început ceremoniile care vor 
marca, pe parcursul unei săptă- 
mîni, aniversarea împlinirii a 300 
de ani de la moartea, în această 
localitate, a renumitului rnuțche-
tar D’Artagnan.

La inițiativa economistului o- 
landez Nico Moreau, autoritățile 
locale au hotărît să aniverseze 
tricentenarul morții acestui neui
tat personaj al lui Dumas, care 
nu este doar o simplă ficțiune 
literară ci — fapt argumentat do
cumentar — se numește Charles

• Turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon a 
fost reluat. după o zi de 
repaus, .cu proba de dublu 
bărbați (turul trei). în care 
cuplul Ilie Năstase (Româ
nia). .Jimmy Connors (S.U.A.) 
a eliminat cu 6—4, 5—7, 3—6, 
8—6. 8—6 perechea Machette 
(S.U.A.), Ramirez (Mexic).

• Turul ciclist al Franței 
a programat ieri două semi- 
etape : prima disputată con- 
tracronometru pe echipe 
(12,400 km) a revenit forma- 

E
rei belgiene Watney—Maes 
în 14'29’'8/10, iar cea de a 
doua, disputată cu plecarea 
în bloc pe traseul St. Niklaas 
— Roubaix (138 km), a fost 
cîștigată de belgianul Eddy 
Verstraeten cronometrat cu 
timpul de 3h 34’49”. In cla
samentul general individual 
conduce Van Springel (Bel
gia).
• Campionatele mondiale 

de scrimă au început aseară 
în sala „Scandinavium" din 
Stockholm cu proba mas
culină de floretă la startul 
căreia s-au prezentat 93 de 
concurenți din 25 de țări. 
Dintre floretiștii români a 
reușit să se califice pentru 
turul trei doar Mihai Țiu.

Batz Castelmare, cetățean al a- 
cestei localități.

Celebrarea acestui eveniment a 
fost inaugurată prin deschiderea 
unei expoziții de documente, fo
tografii, cărți ți costume de epo
că la Maastricht, unde, cu trei 
sute de ani in urmă, celebrul 
mușchetar și-a pierdut viata, în- 
cheindu-și glorioasa carieră de 
oștean

I. A.

Făcind cunoscute o serie de 
prevederi și norme legate de 
bunul mers al activității din di
verse sectoare de muncă, dezbă- 
tînd aspecte „pe viu" ale încăl
cării legii, tinărul judecător Vir- 
giliu Ghinde, de la judecătoria 
sectorului 7, în desele sale 
„turnee" prin întreprinderile și 
cluburile din Capitală, explică 
și concretizează maselor (cu 
precădere tineri) consecințele 
încălcării și ignorării legilor 
statului.

Așa de pildă, la clubul I.S.B. 
și la Ecran-Club întîlnirile sale 
cu tinerii de aici au constituit 
adevărate lecții juridice.

In afara prelegerilor susținute 
cu rigoare profesională de ju
ristul Virgiliu Chinde, din care 
amintim : „De la abatere la in
fracțiune", „Apărarea și drep
tul familiei", „Tineretul și le
gea", „Păstrarea avutului ob
ștesc". reținem și organizarea 
unor procese publice, ca cel de 
la clubul sindicatului UREMOAS, 
in. fața celor peste. 600 de colegi 
de breaslă și a unui număr a- 
preciabil de tineri din școlile 
profesionale ale uzinei.

Așadar, o demonstrație făcută 
convingător, de către un specia
list și un tinăr cu înaltă res
ponsabilitate civică, colegilor 
săi de generație.

NICOLINA GARICf

| CADRAN |

Recent înființai, clubul tine
retului de la Casa de cultură

ÎN TIMPUL VACANȚEI 1OOOO DE ELEVI 
DINTRE CEI MAI BUNI SE PREGĂTESC

Pentru a deveni destoinici 
comandanți de grupă

• Duminică, într-o at
mosferă entuziastă și de le- 
gămînt solemn s-au deschis 
cele 11 tabere de instruire și 
odihnă pentru pregătirea 
viitorilor comandanți de gru
pă, organizate de C.C. al 
U.T.C.

D
in nou primele zi
le de vacanță co
incid cu declanșa
rea unor acțiuni și 
activități specifice. 
Duminică, în U 
localități din țară, 

din cele mai atrăgătoare și pi
torești — Timișoara, Lupeni, 
Motru (județul Gorj). Negrești 
(județul Satu Mare), Cîmpulung 
Moldovenesc, BIrlad, Tecuci, 
Cîmpulung Muscel, Orașul Vic
toria (județul Brașov) Cîmpina 
și Timișul de Sus — au fost 
deschise. într-o atmosferă de 
entuziasm și legămînt solemn, 
taberele de instruire și odihnă, 
organizate de C.C. al U.T.C., 
pentru pregătirea viitorilor co
mandanți de grupă. La festivi
tăți au participat activiști, de 
partid și de stat, activiști ai 
C-C. al U.T.C., cadre din Minis
terul Apărării Naționale, pro
fesori. In cele 11 tabere se vor 
reuni, astfel, în această vacan
ță, 10 000 de elevi (4 serii, a cite 
12 zile) din licee, școli profe
sionale și ucenici la locul de 
muncă propuși de organizațiile 
U.T.C. și conducerile de școli, 
pentru calitățile lor, ca să de
vină destoinici comandanți de 
grupe. Cei zece mii se vor ală
tura. odată cu deschiderea nou
lui an de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, celor
lalți 20 000 de elevi-comandanți 
de grupă pregătiți pentru ciclul 
întîi (clasele VIII-IX și anul I 
de liceu) care au parcurs, în va
canța de primăvară, în cadrul 
celor 67 de tabere, un program 
asemănător. Se materializează, 
în acest fel, în condiții și eu 
rezultate din cele mai bune, o 
hotărîre a partidului și statului 
nostru, aceea de a pregăti în
tregul tineret al țării pentru a 
fi în măsură, în orice moment, 
să îndeplinească, la nevoie, mi
siuni în legătură cu apărarea 
patriei socialiste. Este, în ace
lași timp, o dovadă concludentă 
care atestă că învestitura acor

municipală Rm. Vîlcea (Tin- 
Club) a cîștigat noi adepți, or- 
ganizînd și participind cu toți 
membrii săi la numeroase ac
țiuni culturale. Vineri, aceștia, 
au fost invitați de către socie
tatea „Prietenii Muzeului Băl- 
cescu", la Bălcești pe Topolog, 
intilnindu-se cu directorul aces
tei instituții culturale presti
gioase, tinărul Horia Nestores- 
cu, care le-a prezentat noi măr
turii legate de revoluția de la 
1848 și de marele Bălcescu. At
mosfera dc emoție și vibrație 
patriotică a fost întreținută de 
un extraordinar recital de poe
zie patriotică susținut de altis
tul de excepție Tudor Gheor- 
ghe. Simbătă. la sediul clubu
lui, ei s-au intreținut cu Me
nestrelul, interesîndu-se de a- 
cest gen de spectacol pe care-l 
prezintă, de relația actorului cu 
publicul și altele, primind con
cretizarea a celor spuse imediat 
in spectacolul susținut cu se- 
lecțiuni din cele prezentate pe 
scenele de primă mărime ale 
teatrului nostru.

Doriți să ailați amănunte în 
legătură cu realizarea filmului 
românesc „Lumea se distrează ?“ 
Ei bine, astăzi la orele 15.30. la 
Ecran Club va avea loc întîlnîrea 
tinerilor din sectorul 7 al Capita
lei cu realizatorii acestei pelicu
le. între aceștia, regizorul Alecu 
Constantinescu și scenaristul Du
mitru Fernoagă. Discuțiile vor fi 
întregite de prezentarea filmului.

Primul volum 
enciclopedic pentru 

copii
Editura Ion Creangă publică 

primul volum cu caracter enci
clopedic oferit elevilor de 10—14 
ani, „Uzina Terra".

Ce este în fond această „U- 
zina Terra" ? In primul rind 
rodul unei serioase documen
tări a autorului (Aurel Lecca) 
asupra istoriei Pămîntului, bo
gățiilor sale, expedițiilor unor 
apreciați cercetători științifici 
pentru descoperirea tainelor 
adîncurilor. Prin explicații ac
cesibile copiilor se dă răspuns 
întrebării care a frămîntat spi
ritele cele mai inaintate ale 
științei veacuri de-a rindul : 
cum și în ce condiții a apărut 
viața pe Pămint ?

Sînt enunțate teoriile funda
mentale ale unor savanți ca 
Tales din Milet. Aristotel, Pto- 
lomeu, Galileo Galilei. Kant, La
place. Otto Schmidt, care au 
consolidat concepția asupra for
mării și evoluției Terrei.

O însemnată parte a volumu
lui este consacrată marilor pre
faceri ce au loc în interiorul 
uriașei uzine Terra. Se fac in
teresante considerații etimolo
gice asupra numeroaselor mine- 

dată de partid Uniunii Tinere
tului Comunist, de a organiza 
și desfășura această activitate 
cu sprijinul Ministerului Apă
rării Naționale și a altor orga
ne de stat, cu concursul factori
lor locali, în vederea educării 
patriotice, instruirii militare 
specifice și de apărare locală 
antiaeriană, pregătirii fizice ge
nerale ca și pregătirii de specia
litate in cadrul unor cercuri 
tehnico-aplicative, se îndeplineș
te cu succes. întreagă aceasta 
activitate desfășurîndu-se sub 
semnul entuziasmului, adeziunii 
fierbinți a tinerilor de toate ca
tegoriile, de toate vîrstele. Este 
firesc de vreme ce în cadrul 
programului complex de pre
gătire teoretică și instrucție 
practică tinerii se călesc fizic 
și moral, dobîndesc cunoștințe 
utile pentru muncă și viață, c’i- 
re-i fac apți, în același timp, să 
îndeplinească misiuni din cele 
mai grele în cazul în care pa
tria le-o cere.

în cei cinci ani de cînd între 
obiectivele majore ale U.T.C. 
privind educarea, pregătirea și 
dezvoltarea multilaterală a ti
nerei generații a țării se în
scrie și activitatea de pregătire 
pentru apărarea patriei, am fost 

Onorul la drapel Foto: VASILE RAXGA

rale, minereuri, metale, utili
zării și ariei lor de răspîndire. 
Legendele și anecdotele care 
presară pe alocuri expunerea 
sporesc atractivitatea cărții.

Prezentarea grafică atrăgă
toare datorată lui Petre Hagiu 
contribuie alături de textul 
alert la reușita acestui volum 
enciclopedic pe care-1 reco
mandăm cu căldură nu numai 
cititorilor in pantaloni scurți.

RADU LEVARDA

FOTO€RAFIA

Mariana Tudor este doar una 
dintre tinerele croitorese ale 
secției 7 a Fabricii de Con
fecții București, care consti
tuie, prin conștiinciozitate ți 
pricepere unul din exemplele 
demne de urmat ale organi

zației U.T.C. de aici.
Foto : O. ARCAD1E

De curind. la S.M.A. Cior- 
tești. județul Iași, a fost orga
nizat un schimb de experiență 
intitulat „Activitatea politico- 
educativă in sprijinul produc
ției". Au participat secretarii 
organizațiilor P.C.R. și U.T.C., 
mecanizatori din toate S.M.A.- 
urile din județ. Dintre refera
tele prezentate au fost apreciate 
în mod deosebit „Rolul și locul 
cabinetelor de științe sociale 
în complexul muncii politico-e
ducative" de Costică Vasiliu, 
director la S.M.A. Ciortești ; 
..Din experiența activității po
litico-educative și a cabinetu
lui de științe sociale din 
S.M.A. Vlădeni" de Dorin Can- 
temir ; ..Raportul dintre activi
tatea politică și cea tehnică in 
pregătirea multilaterală a me
canizatorilor" de ing. Mircea 
Bărboi de Ia S.M.A. Pașcani ; 
„Din experiența comitetului 
U.T.C. de la S.M.A. Belcești" de 
Costică Chirică. în cadrul dez
baterilor s-au propus o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea ac
tivității cultural-educative, pen
tru perioada de vară, nu numai 
în cadrul S.M.A.-urilor ci și la 
locul de muncă sau la căminele 
culturale din comunele unde 
sint repartizați mecanizatorii.

E. S.

martor nu o dată la ceremonia 
deschiderii taberelor de instrui
re și odihnă, am participat la 
desfășurarea programelor și ac
tivităților din tabere, am ascul
tat angajamentele lor și pot să 
afirm, fără nici o reticență, că 
organizațiile U.T.C. și de pio
nieri, instructorii U.T.C. și ofi
țerii, au făcut totul pentru a 
sădi în inimile și conștiința ce
lor mai tineri apărători ai pa
triei dorința și pasiunea fier
binte de a se pregăti, de a fi 
atașați trup și suflet ideii de a 
apăra, dacă e nevoie cu prețul 
jertfei supreme, glia străbună, 
cuceririle revoluționare ale po
porului. suveranitatea și inde
pendența patriei, realizările so
cialismului. Sîntem convinși că 
noile contingente de comandanți 
de grupă văd în alegerea lor 
pentru această misiune, o dato
rie de onoare, o înaltă îndato
rire patriotică și cetățenească și 
că vor depune toate eforturile 
și năzuințele de a se pregăti din 
toate punctele de vedere în mod 
exemplar, așa. cum i se cere 
unui bun utecist, unui bun ce
tățean, unui bun patriot.

V. CABULEA



(Urmare din pag. I)
față de România și de conducă
torul poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Trecînd în revistă rezultatele 
acestei vizite se poate conchide 
că ea a marcat un punct cul
minant al evoluției pozitive din 
ultimii ani a relațiilor dintre 
cele două țări. Trebuie mențio
nată sublinierea, făcută cu oca
zia acestei vizite, a faptului că 
stabilirea, încă în 1967, a relații
lor diplomatice între România și 
R. F. Germania, corespundea 
întru totul cerințelor vieții in
ternaționale, jucînd un rol im
portant, după cum au demon
strat evoluțiile ulterioare, în pro
cesul de destindere și normali
zare a raporturilor statale inter- 
europene. în ameliorarea clima
tului politic general pe conti
nent. „S-au împlinit șase ani de 
la stabilirea raporturilor diplo
matice dintre Republica Socia
listă România și Republica Fe
derală Germania — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu — și 
constatăm cu satisfacție că, in 
acest răstimp, viața a confirmat 
pe deplin justețea și oportuni
tatea acestui act politic".

Evocînd convorbirile avute Ia 
Marea Neagră în vara anului 
1967 cu ocazia vizitei în Româ
nia a actualului cancelar al 
R.F.G., șeful statului român spu
nea : „Dacă îmi aduc bine a- 
minte, era lot o zi călduroasă 
ca și astăzi. Am putea spune că. 
de fapt, unii abia începeau să 
se gindească că este posibil să 
se treacă de Ia perioada de în
gheț la o perioadă de colabora
re și de căldură. Am putea spu
ne, deci, că colaborarea dintre 
statele noastre a grăbit crește
rea temperaturii, a grăbit topi
rea gheții și a apropiat perioa
da de colaborare care se dez
voltă astăzi în Europa". La rîn- 
dul lor, gazdele au dat o înaltă 
apreciere politicii externe active 
si constructive a României, sub
liniind contribuția personală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la eforturile pentru promovarea 
unor relații noi, democratice, în
tre state, pentru destindere și

cooperare pașnică. „Sub condu
cerea dumneavoastră clarvăză
toare, spunea președintele Hei
nemann, politica externă a țării 
dumneavoastră este călăuzită 
de multă vreme de conștiința 
politică conform căreia pacea și 
destinderea vor putea fi rein- 
staurate în Europa numai dacă 
noi vom astupa prăpăstiile pro
vocate de evenimentele din tim
pul războiului și din perioada

de a intensifica și lărgi relațiile 
reciproce pe toate planurile, cît 
și hotărîrea lor de a dezvolta 
relații de prietenie și cooperare 
cu toate țările drept contribuție 
la cauza păcii și securității in 
lume. In același timp, declarația 
consacră principiile pe care cele 
două state își vor întemeia rela
țiile reciproce : dreptul fiecărui 
stat la existență, libertate, inde
pendență și suveranitate națio

nutul său, Declarația solemnă 
comună sintetizează preocupă
rile și aspirațiile popoarelor eu
ropene Ia o securitate deplină 
și garantată. Este semnificativ 
faptul că semnarea declarației a 
avut loc în zilele premergătoare 
deschiderii Conferinței general- 
europene pentru securitate și co
operare, care-și propune să. con
sacre într-un document multila
teral solemn tocmai noile prin

MOMENT DE EXCEPȚIONALA 
însemnătate In evoluția 
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iostbelică și vom construi pe 
ocul acestora un viitor nou, al 
colaborării și încrederii recipro
ce. Este doar o constatare a fap
telor că România și-a asumat de 
ani de zile un rol de pionierat 

pentru înfăptuirea multor idei a 
căror transpunere în viață într-un 
cadru general european o aștep
tăm azi de la Conferința de 
securitate și colaborare în Euro
pa".

Continuind dialogul la nivelul 
lactorilor de răspundere din cele 
două țări, vizita încheiată la 
sfirșitul săptăminii trecute a a- 
dus contribuții de mare impor
tanță Ia dezvoltarea în viitor a 
relațiilor bilaterale și la proce
sul internațional de destindere 
și cooperare. O semnificație de
osebită în această privință are 
Declarația solemnă comună sem
nată de președintele Nicolae 
Ceaușescu și de cancelarul fede
ral Willy Brandt, care procla
mă atît voința celor două state

nală ; dreptul inalienabil al po
poarelor de a decide de ele în
sele, fără nici un amestec din 
afară ; egalitatea in drepturi a 
tuturor statelor, indiferent de 
mărime, nivel de dezvoltare și 
sistemele lor politice, economice 
și sociale ; dreptul și îndatorirea 
statelor de a coopera în avan
tajul reciproc, in scopul menți
nerii păcii și securități interna
ționale ; neamestecul, sub nici o 
lormă și sub nici un pretext, in 
problemele care țin de compe
tența națională a unui stat ; ab
ținerea de a recurge la amenin
țarea cu forța sau la folosirea 
forței împotriva altui stat, sub 
nici un pretext; reglementarea 
tuturor diferendelor numai prin 
mijloace pașnice ; respectarea 
drepturilor și a libertăților fun
damentale ale omului — adică 
tocmai principiile esențiale ale 
unor relații care să poată asigu
ra dezvoltarea liberă și progre
sul fiecărei națiuni. Prin conți

cipii de relații intereuropene. De 
altfel, problemele securității eu
ropene au ocupat un Ioc de 
frunte pe agenda convorbirilor 
prilejuite de vizită. In acest sens, 
Comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei arată 
că cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de desfășu
rarea și rezultatele reuniunii 
multilaterale pregătitoare de la 
Helsinki și dorința ca forul eu
ropean care-și începe azi lucră
rile să creeze condiții ca toate 
statele să se poată dezvolta li
ber, potrivit propriei lor voințe, 
la adăpost de orice acte de agre
siune, presiune sau imixtiuni.

Constatind evoluția favorabilă 
a relațiilor economice, cele două 
părți au ajuns la concluzia că 
economia în plină dezvoltare a 
României și importantul poten
țial economic și tehnologic al 
R.F. Germania oferă noi posibi
lități pentru adîncirea în conti
nuare a cooperării reciproce.

Prin contactele eu cercurile eco
nomice, vizitele la întreprinderi 
și convorbirile cu factorii de 
răspundere din R.F.G., s-au 
creat condiții favorabile pentru 
amplificarea și diversificarea 
schimburilor comerciale și dez
voltarea pe baze stabile a coo
perării economice. Cu ocazia 
vizitei a fost încheiat Acordul pe 
termen lung privind colaborarea 
economică, industrială și teh
nică, care se detașează atît prin 
caracterul său larg, cît și prin 
faptul că poartă semnăturile 
președintelui Consiliului de Stat 
al României și cancelarului R.F. 
Germania, precum și alte șase 
înțelegeri privind evitarea dublei 
impuneri, asistența socială, cola
borarea culturală și științifică, 
în domeniul cercetării și tehno
logiei, al folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice și des
chiderea reciprocă de biblioteci. 
In același timp, s-a convenit în
ceperea în curînd de negocieri 
pentru încheierea unei serii în
tregi de alte înțelegeri.

Prin desfășurarea și rezultate
le sale, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Federa
lă Germania constituie un mo
ment de mare importanță in 
cronica relațiilor dintre cele 
două țări, reprezentînd, în ace
lași timp, o contribuție prețioa
să Ia procesul de ameliorare a 
climatului politic în Europa și 
in lume. Exprimind sentimen
tele de profundă satisfacție ale 
întregului popor, Comitetul Exe
cuții' al C.C. al P.C.R. a dat o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, considerind că docu
mentele semnate și înțelegerile 
realizate reprezintă o contribuție 
însemnată la dezvoltarea relații
lor dintre România și R.F. Ger
mania, în interesul popoarelor 
celor două țări, al cauzei cola
borării, securității și păcii in 
Europa și în lume.

Astăzi începe la Helsinki Conferința 
pentru securitate și cooperare în Europa

UN EVENIMENT
CU SEMNIEICAJII ISTORICE

de peste hotare
Premise pentru o puternică dezvoltare 

a relațiilor româno-vest-germane
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Comentariile presei din Republica Federală Germania in legătură 
cu vizita președintelui Nicolae Ceaușescu

Presa vest-germană acordă în continuare spa
ții largi rezultatelor vizitei președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu in Republica Federală Germania.

„FRANKFURTER RUNDSCHAU", cotidian de 
largă circulație, publică un amplu editorial inti
tulat : „Parteneri cu România" în care se sub
liniază în mod semnificativ, conținutul relații
lor economice și politice dintre cele două țări, 
școțînd în relief faptul că România militează 
în mod consecvent pentru egalitatea tuturor 
țărilor, pentru dreptul lor suveran la indepen
dența națională, pentru avantajul reciproc al par
tenerilor. Arătînd că relațiile de partener dintre 
cele două țări au în vedere deosebirile de sis
tem social-economic, ca și deosebirile ideologice 
dintre ele, articolul, precizează că modul în 
care este concepută cooperarea economică și 
înființarea de societăți mixte „creează șanse 
pentru o prietenie durabilă între Republica Fe
derală Germania și România socialistă".

Aceeași idee este reliefată și de către „NEUE 
RHEIN ZEITUNG", într-un comentariu intitu
lat „Experiența românească" în care se relevă 
faptul că „la sfirșitul vizitei președintelui ro
mân, Ceaușescu, s-au creat premise pentru o 
puternică dezvoltare a relațiilor dintre Republi
ca Federală Germania și România".

Referindu-se la relațiile dintre întreprinde
rile socialiste românești și firmele capitaliste 
occidentale, in general, și cu cele vest-germane 
în special, articolul remarcă „experimentul e- 
conomic românesc merită să fie urmărit cu a- 
tenție de către toată lumea...".

La rîndul său „STUTTGARTER ZEITUNG" 
care prezintă cititorilor conținutul documente
lor comune semnate la sfirșitul vizitei, relevă 
că „Bonnul șl Bucureștiul vor să-și adînceas- 
că relațiile in toate domeniile" mențibbind că 
acordurile semnate creează o bază pentru reali
zarea acestei năzuinți a ambelor state.

Publicația „INDUSTRIE UND HANDELS- 
REVUE" dedică în întregime României numă
rul său pe iunie.

Articolul de fond, semnat de redactorul șef 
al acestei reviste, Gunter Werner Sorge, apre
ciază că vizita conducătorului statului român 
a fost întîmpinată cu prietenie, interes și satis
facție. Totodată articolul apreciază că „în cele 
mai largi cercuri ale opiniei publice vest-ger- 
mane este cunoscut punctul de vedere pentru 
care președintele României militează în mod 
consecvent și anume că pacea și progres'ul pot 
fi asigurate numai prin respectarea independen
ței și suveranității naționale și prin neamestecul 
în treburile interne ale altor state. Aceste baze 
au înlesnit nu numai stabilirea relațiilor diplo
matice în anul 1967 între Republica Federală 
Germania și Republica Socialistă România, dar 
s-au dovedit foarte trainice pentru ca an de 
an cooperarea tehnico-științifică dintre cei doi 
parteneri să se dezvolte tot mai strîns".

Revista publică, de asemenea, articole care 
analizează dezvoltarea economiei românești 
precum și modul in care s-au dezvoltat pină a- 
cum relațiile economice și politice dintre cele 
două țări, perspectivele lor de dezvoltare în 
viitor, subliniind avantajul reciproc al acestor 
relații.

Sint evenimente ole căror di
mensiuni pot fi măsurate chiar 
înainte ca scurgerea timpului să 
le certifice importanța. In cate
goria acestor evenimente se în
scrie, fără îndoială, și Conferin
ța pentru securitate și cooperare 
europeană care în această di
mineață, la ora 11,30, își începe 
lucrările la Helsinki, intr-o pe
rioadă a vieții internaționale 
cînd reuniunile diplomatice au 
devenit o obișnuință, integrîn- 
du-se în cotidian, conferința din 
nordicul oraș european concen
trează atenția popoarelor con
tinentului, dominînd actualitatea 
politică. Interesul manifestat fa
ță de conferința la care partici
pă exponenți ai 33 state euro
pene ca și ai S.U.A. și Canadei 
- interes exprimat prin multiple 
și concludente forme — provine 
din conștiința necesității de a se 
acționa in modul cel măi efici
ent pentru ca procesul destinde
rii pe care ii cunoaște Europa 
să aibă drept finalitate crearea 
unui trainic sistem de securitate 
care să garanteze fiecărui popor 
o dezvoltare pașnică, potrivit vo
inței sale suverane și care să 
întemeieze relațiile dintre sta
tele continentului pe principii a 
căror statornică respectare de 
către toți și față de toți să ducă 
la însănătoșirea deplină a cli
matului in această parte ă lumii. 
După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „se poate 
spune, fără a greși, că reuniu
nea general-europeană oferă o 
șansă unică pentru a făuri un 
nou destin de poce și colabora
re, de ințelegere intre popoarele 
Europei". Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. în hotărîrea cu 
privire la activitatea internațio
nală a partidului și statului a- 
preciază începerea conferinței 
general-europene, cu participa
rea reprezentanților tuturor sta
telor, în condiții care permit a- 
bordarea unui cerc larg de pro
bleme, pe baza deplinei egali
tăți in drepturi și a suveranită
ții tuturor națiunilor, drept „un 
eveniment de importanța istori
că in viața politică a continen
tului nostru".

Conferința care începe in sala 
„Finlandia" cu participarea mi
niștrilor de externe deschide e- 
tapa în care ideea securității eu
ropene trebuie să dobîndească o 
formă concretă, cea a măsurilor 
practice. Desigur, securitatea 
europeană va fi produsul unui 
proces care nu se va putea în
cheia cu o singură conferință. 
Problemele sînt complexe și re
glementarea lor în interesul tu
turor popoarelor continentului 
necesită timp, eforturi răbdătoa
re, constructive. Mai trebuie par
cursă încă o anumită distanță 
pină la momentul în care aspi
rațiile națiunilor Europei își vor 
găsi completa împlinire. Dar pe 
acest drum s-au făcut de acum 
importanți pași înainte care au 
capacitatea de a insufla încre
dere in reușită. Nu-i vorba de o 
speranță vagă, fără acoperire, 
ci de o încredere bazată pe re
zultatele înregistrate în săptă- 
mînile și lunile de migăloasă 
negociere care s-au desfășurat 
la Dipoli, ia nivelul ambasado
rilor.

Fără indoială, această evolu
ție trebuie examinată în contex
tul profundelor mutații și schim
bări ce au loc pe arena mon
dială, în direcția destinderii și 
colaborării, a afirmării politicii 
de independență națională a 
popoarelor, a participării tutu
ror statelor la soluționarea pro
blemelor internaționale și, în a- 
cest cadru, a sporirii roiului ță
rilor mici și mijlocii, a ridicării 
conștiinței și răspunderii popoa
relor în salvgardarea păcii.

Consensul obținut asupra or- 
dinei de zi, a regulilor de pro
cedură și a tuturor aspectelor de 
factură organizatorică - consens 
obținut după depășirea unui șir 
de dificultăți care inspiraseră 
scepticilor și pesimiștilor previzi
uni sumbre — a ilustrat voința 
participanților de a găsi terenul 
comun al cooperării, de a edifi
ca sub auspiciile încrederii și 
bunei vecinătăți o Europă a pă
cii, in care fiecare stat să se 

’dezvolte suveran, liber, indepen
dent. Dialogul de la Dipoli are 
o valoare deosebită prin spiri
tul în care s-a desfășurat și care 
a prefigurat ambianța conferin
ței general-europene. S-a vădit 
tendința spre conlucrare, dorin
ța de a investiga atent căile în
țelegerii între state cu orînduiri 
social-politice diferite. In pofida 
diversității, a opțiunilor cunoscu
te, s-a putut ajunge la un con
sens general acceptabil. Acest 
lucru este rezultatul faptului că 
la Dipoli s-a acționat in spiritul 
respectului față de punctul de 
vedere al fiecărui participant, că 
deciziile au fost fructul eforturilor 
tuturor celor prezenți, că lucră
rile s-au intemeiat pe deplina 
egalitate in drepturi. La Dipoli 
s-a demonstrat că democratiza
rea relațiilor internaționale, so
luționarea problemelor vitale cu 
participarea tuturor statelor, ți- 
nîndu-se seama de interesele tu
turor națiunilor, indiferent de di
mensiunile lor, dialogul desfășu
rat în afara politicii de bloc, re
prezintă o cerință fundamenta
lă, indispensabilă pentru ac
centuarea cursului pozitiv, spre 
destindere și cooperare. După 
cum se subliniază în hotărîrea 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la activitatea 
internațională a partidului și 
statului „acest curs corespunde 
năzuințelor tuturor popoarelor 
de a așeza relațiile dintre state 
pe baze noi, echitabile, de a-și 
consacra eforturile progresului 
economico-social, bunăstării și 
prosperității fiecărei națiuni".

Potrivit punctului de vedere al 
țării noastre, conferința trebuie 
să pună bazele unei colaborări 
multilaterale între toate statele 
continentului și instaurării unor 
relații noi, întemeiate pe respec
tul deplin al independenței și 
suveranității naționale, pe aplica
rea fermă, in toate împrejurări
le, a principiului egalității în 
drepturi, pe eliminarea oricăror 
ingerințe în treburile interne, in
diferent de forma lor. Făurirea 
unor relații noi este inseparabi
lă de depășirea divizării artifi
ciale a continentului în blocuri 
militare. O Europă a păcii și bu
nei înțelegeri poate fi realizată 
in măsura în care barierele -

de orice factură - sint înlătura
te, deschizindu-se drum larg u- 
nei conlucrări fertile in interesul 
tuturor națiunilor continentului.

România a adus o valoroasă 
contribuție la dialogul pregăti
tor de la Dipoli. Este contribuția 
unei țări conștientă de responsa
bilitățile ce revin fiecărui stat — 
mare, mijlociu sau mic — in înăl
țarea edificiului securității eu
ropene, contribuția unei țări ce 
promovează o politică lucidă, 
clarvăzătoare. Lecțiile trecutului 
și imperativele prezentului soli
cită o acțiune neobosită in ve
derea făuririi unui viitor pașnic 
al Europei. Pledează pentru a- 
ceasta suferințele cauzate de 
două războaie mondiale, întrea
ga evoluție postbelică cu con
cluziile ce se desprind din ea, ca 
și perspectivele zilei de mîine. 
Pentru generația tinără este în
că un prilej de a evoca valoa
rea inițiativelor sale în sprijinul 
securității europene. Intr-un mo
ment în care’această idee mai 
trebuia să înfrîngă rezistențe și 
să înlăture scepticisme, glasul 
tineretului continentului s-a fă
cut auzit cu vigoare. Să amin-' 
tim „masa rotundă" de Ia Sna- 
gov, urmată de întîlnirile de la 
Helsinki, Munchen și Florența, 
de o intensificare rapidă a con
tactelor intre organizațiile de 
tineret de pe continent. Dialogul 
din mișcarea europeană de ti
neret - dialog care a antrenat 
cele mai diverse forțe, avind o 
profunzime fără precedent — a 
demonstrat posibilitatea și nece
sitatea conjugării eforturilor tu
turor celor ce militează pentru 
realizarea dezideratelor pașnice 
ale umanității. >

Opinia publică românească 
salută cu căldură conferința ca
re își deschide lucrările în capi
tala finlandeză. Este un moment 
pe care popoarele l-au așteptat 
încrezătoare, pentru realizarea 
căruia au militat energic. Biru
ințele obținute trebuie, însă, 
consolidate, extinse. Pentru ca 
securitatea europeană să devină 
o realitate, pentru ca ea să do- 
bindească expresie practică pe 
toate planurile — politic, juridic, 
militar, economic, cultural, teh- 
nico-științific, turistic etc. - este 
nevoie să se acționeze în conti
nuare cu aceeași energie. Româ
nia este decisă să-și aducă — pe 
mai departe - contribuția con
structivă, dinamică, la reușita 
eforturilor in direcția securității 
europene, astfel incit procesul 
pozitiv pe care ii inaugurează 
evenimentul de la Helsinki să 
marcheze un moment de răs
cruce în viața continentului.

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a aprobat mandatul de
legației române care participă 
la conferința miniștrilor de 
externe de la Helsinki și a tra
sat sarcina de a se acționa cu 
consecvență pentru creșterea a- 
portului țării noastre la desfă
șurarea cu succes a lucrărilor 
conferinței, la obținerea unor re
zultate maxime în soluționarea 
problemelor vitale ale continen
tului, in întărirea cursului spre 
destindere, colaborare și pace 
în Europa și în lumea întreagă.

EUGENIU OBREA

Afiș editat de Comitetul național român de 
pregătire în vederea celui de al X-lea Festival 

mondial al Tineretului și Studenților

Expoziție 
românească 
în Anglia
Luni, în sala Norwood 

Library din capitala Angliei 
s-a deschis un complex ex- 
pozițional consacrat țării 
noastre. Printr-un mare nu
măr de imagini fotografice, 
prin cărți și publicații de 
specialitate, expoziția relie
fează importantele realizări 
obținute de poporul nostru 
in anii de după Eliberare, 
în toate domeniile de activi
tate — economic, politic, so
cial. cultural-artistic. Sini 
prezentate, de asemenea, 
cele mai noi lucrări editoria
le. pe prim plan situindu-se 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și volu
mele apărute nu de mult în 
Anglia, consacrate României 
socialiste și conducătorului 
său.

Evoluția situației din Chile■>

Un comunicat oficial al guver
nului chilian, difuzat la posturi
le naționale de radio și televi
ziune, subliniază că, deși tenta
tiva reacțiunii interne de a răs
turna guvernul Unității Popu
lare pe calea unei lovituri de 
stat a eșuat, datorită loialității 
manifestate de forțele armate și 
sprijinului acordat de poporul 
chilian, asupra țării continuă să 
planeze un grav pericol. Guver
nul — se spune în comunicat — 
încearcă să soluționeze situația 
depunînd eforturi deosebite.

în comunicat se relevă, de a- 
semenea. că. în dorința de a 
pune capăt activității sedițioase 
a grupărilor reacționare, gu
vernul a cerut Congresului Na
țional aprobarea proclamării 
stării excepționale, pe timp de 
6 luni, pe întreg teritoriul țării.

Partidele de opoziție (partidul 
democrat-creștin și partidul na
țional) care dețin împreună ma
joritatea în parlament au dai 
publicității o declarație prin 
care anunță că se opun adop

Acțiuneai de deminare

tării acestei măsuri, dovedind 
și în această situație că nu sînt 
interesate în întreprinderea de 
măsuri menite să ducă la nor
malizarea situației din Chile.

Greva parțială de la comple
xul cuprifer chilian „El Tenien- 
te“ a luat sfîrșit. Organizată la 
instigația elementelor reacționa
re, care au profitat de dezo
rientarea unor lideri sindicali 
locali această acțiune a fost so
luționată pe baza unui acord 
intervenit între guvern și mine
rii greviști, în baza căruia ac
tivitatea productivă a fost re
luată la parametrii normali.

• MINISTRUL CHILIAN al 
apărării naționale, Jose Toha, a 
declarat că in cadrul forțelor 
armate domnește ordinea și li
niștea. Cu acest prilej, ei a sub
liniat sprijinul deplin al arma
tei chiliene acordat guvernu
lui de Unitate Populară prezidat 
de Salvador Allende.

Uruguay: Muncitorii și studenții 
reocupă uzinele și facultățile

Deși autoritățile au dispus di
zolvarea Convenției Naționale 
a Muncitorilor din Uruguay 
(C.N.T.), cea mai mare centrală 
sindicală din țară, care numără 
în rindurile sale peste 500 000 
de membri reprezentînd o cin
cime din întreaga populație a 
țării, greva generală continuă, 
pentru a șasea zi consecutiv, în 
cea mai mare parte a sectoare
lor de activitate. Muncitorii și 
studenții, relatează agenția 
FRANCE PRESSE, au început 
să reocupe uzinele și facultățile 
evacuate sîmbătă de forțele 
armate.

Partidele opoziției de stingă 
grupate în Frontul Unit al For
țelor Populare — Frente Amplio 
— și partidul Blanco, de ase
menea, de opoziție, au anunțat 
într-un comunicat comun „Soli
daritatea Și sprijinul" lor pentru 
rezistența sindicatelor față de 
noile măsuri ale președintelui

Bordaberry. Este pentru prima 
dată, notează agenția France 
Presse, cînd în. Uruguay se for
mează o asemenea alianță care 
reprezintă larg majoritatea po
litică a țării.

INVÂȚAM1NTUL IN ZONELE 
ELIBERATE DIN VIETNAMUL 

DE SUD
In perioada care a trecut 

de la semnarea Acordului de 
la Paris privind încetarea 
războiului și restabilirea pă
cii în Vietnam, in regiunile 
eliberate ale provinciei 
Quang Ngai, din zona cen
trală a Vietnamului de sud, 
au intrat în funcțiune 500 
de clase, cu 200 000 de elevi, 
relatează agenția ELIBE
RAREA.

Sosirea 

delegației române 

la Helsinki
Luni seara a sosit la Hel

sinki ministrul de externe 
al României, George Maco- 
vescu, șeful delegației țării 
noastre la lucrările Confe
rinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

La rugămintea reprezen
tanților presei finandeze, 
ministrul de externe al 
României a declarat că gu
vernul român salută deschi
derea Conferinței pentru 
securitate și cooperare, con- 
siderînd-o ca un eveniment 
deosebit de important in 
viața popoarelor și statelor 
din Europa și nu numai 
din Europa. „îmi exprim 
speranța — a spus George 
Macovescu — că lucrările 
conferinței, pe care o vom 
începe miine, vor duce la 
rezolvarea multiplelor pro
bleme care stau astăzi in 
fa(a popoarelor și statelor 
din Europa, vor crea condi
țiile pentru ca relațiile din
tre popoarele și statele de 
pe continent să fie așezate 
ferm pe baza unor principii 
care să asigure fiecărui po
por deplina sa dezvoltare, 
in conformitate cu dorințele 
și interesele sale legitime".

„Cea mai mare conferință 
ținută vreodată pe continent"

• CONFERINȚA general-europeană pentru securitate și coo
perare constituie un eveniment major in istoria postbelică a 
Europei, a declarat ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovie
tice, Andrei Gromiko, la sosirea in capitala Finlandei.

Lucrările conferinței, a arătat el, încep într-un moment favo
rabil al evoluției situației internaționale. Se afirmă tot mai 
puternic in relațiile dintre state cu sisteme sociale diferite prin
cipiile coexistenței pașnice și bunei vecinătăți.

• „TOATE DRUMURILE DUC LA HELSINKI", „Forumul 
întregii Europe", „Helsinki, o mare șansă pentru Europa" — sint 
numai cîteva din titlurile ziarelor poloneze care sint unanime 
în aprecierea că deschiderea primei faze a Conferinței pentru 
securitate și cooperare constituie evenimentul care polarizează 
atenția opiniei publice internaționale.

• LA LONDRA, „Observer" publică un amplu articol intitulat 
„Importanța crucială a conferinței de săptămîna aceasta asupra 
securității europene", apreciind că această conferință „va contri-

,bui la crearea unui climat de încredere".
La 3 iulie, la Helsinki — scrie „Sunday Times" — vor începe 

lucrările „celei mai mari conferințe ținută vreodată pe Continent 
— conferința pentru securitate și cooperare in Europa".

« SECRETARUL DE STAT al S.U.A., William Rogers, a de
clarat. la plecarea spre Helsinki, unde va conduce delegația 
americană la conferința general-europeană pentru securitate și 
cooperare, că această Conferință este una din reuniunile inter
naționale cele mai importante după cel de-al doilea război 
mondial. Secretarul de stat american și-a exprimat speranța că 
reuniunea paneuropeană va contribui la reducerea tensiunii în 
Europa și în lume, va arăta clar că suveranitatea și independența 
fiecărui stat trebuie să fie respectate și protejate de către toate 
celelalte state și va permite extinderea contractelor între po
poarele Europei.

• CANCELARUL vest-german Willy Brandt a salutat, intr-un 
interviu acordat posturilor de televiziune, Conferința general- 
europeană pentru securitate și cooperare, care se deschide, 
marți, la Helsinki, considerind-o „un mare eveniment".

r

ci portului Haifong PE- SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT»PE SCURT
în conformitate cu prevederile 

Acordului de la Paris, cu proto
colul privind deminarea Și cu 
articolul 2 al Comunicatului co
mun din 13 iunie 1973, scrie a- 
genția V.N.A., Statele Unite au 
responsabilitatea de a duce pină 
la capăt lucrările restante, mai 
ales in ce privește dezactivarea 
minelor și furnizarea mijloacelor 
convenite ca adecvate și sufi
ciente nentru ca R D. Vietnam 
să poată demina cursurile de 
apă, mijloace care, pină in pre

zent, nu au fost furnizate de 
S.U.A. în suficientă măsură.

Potrivit agenției V.N.A., Bri
an McCauley, contra-amiral al 
forțelor navale ale S.U.A., co
mandant. al forțelor americane 
de deminare, a remis guvernu
lui R. D. Vietnam un comunicat, 
informind că la data de 25 iunie 
Statele Unite au încheiat opera
țiunile de curățire a minelor în 
sectoarele Nam Trieu, Cua 
Nam și Lach Huyen din zona 
portului Haifong și în. sectoarele 

Hop Gai și Corn Pha.

• LA FRANKFURT PE 
MAIN, puternic centru econo
mic al Republicii Federale Ger
mania, s-a deschis reprezen
tanța Băncii Române de Comerț 
Exterior. în cuvîntul lor, Vasile 
Voloseniuc, președintele Băncii 
Române de Comerț Exterior și 
H. Karry, ministrul economiei 
și tehnicii din landul Hessen, 
au subliniat rolul acestei repre
zentanțe în contextul perspecti
velor de extindere a relațiilor 
economice româno-vest-ger-

mane, create de recenta vizită 
a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu in 
R.F. Germania.

Au fost prezenți președinți și 
reprezentanți ai principalelor 
bănci vest-germane : Deutsche 
Bundesbank, Deutsche Bank, 
Dresdner Bank și altele.

• LA VIENA AU ÎNCEPUT, 
luni, convorbirile dintre Bruno 
Kreisky, cancelarul federal al

Austriei, și Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului <le Mi
niștri al Uniunii Sovietice, aflai 
intr-o vizită oficială în Austria 
După cum menționează agenții 
TASS, au fost examinate pro 
bleme privind dezvoltarea reia 
(iilor celor două țări, precum ș 
unele probleme internaționali 
interesind cele două părți.

• PREȘEDINTELE RICHAIA’» 
NIXON a semnat, duminică, le 
gislația aprobată de Congres pn-

vind suspendarea fondurilor des
tinate angajamentelor militare 
ale Statelor Unite în Indochina, 
incepînd cu data de 15 august. 
Președintele Statelor Unite a 
reafirmat, cu acest prilej, că în 
cazul reluării bombardamente
lor asupra Cambodgiei după a- 
ceastă dată va cere in prealabil 
(probarea Congresului.
• PREȘEDINTELE Republi

cii Arabe Egipt. Anwar Sadat, 
și președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer El Geddafi. și-au 
continuat, luni, la Cairo, con

sultările în problema proiecta
tei uniuni a celor două (ari. La 
convorbiri a asistat primul mi
nistru libian, Abdel Salam 
Jalloud.

Asasinat la Bagdad
• UN COMUNICAT COMUN 

al conducerii Partidului Renaș
terii Socialiste Arabe (B.A.A.S.i 
din Irak și al Consiliului Co
mandamentului Revoluției Ira
kiene, dat publicității la Bag
dad și transmis de agenția 
M.E.N., anunță că Hamad

Shehab, ministrul irakian al 
apărării și membru al Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției. a fost asasinat, iar gene
ralul Saadun Gaidan, ministrul 
de interne și membru al Consi
liului Comandamentului Revo
luției, a fost rănit, in cursul 
unei acțiuni complotiste pusă la 
cale de „dușmani ai poporului 
și ai revoluției".

Agenția M.E.N. precizează că 
organizatorul complotului este 
Nazem Kezar, fostul șef al Si
guranței publice, care a și fost 
arestat.
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