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„_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CHEMAREA ÎNFLĂCĂRATĂ DE A VĂ CONCENTRA TOATE FORȚELE, DE A MUNCI
CU STĂRUINȚĂ, ÎMPREUNĂ CU ÎNTREGUL POPOR, PENTRU REALIZAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CINCINALULUI, PENTRU ÎNDEPLINIREA ÎN CELE 
MAI BUNE CONDIȚIUNI A PLANULUI DE INVESTIȚII, PENTRU DOBÎNDIREA DE REZULTATE MAXIME ÎN INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ, ÎN ÎNFLO
RIREA GENERALĂ A ȚĂRII. ORGANIZAȚI NOI ȘI NOI ȘANTIERE ALE TINERETULUI, PARTICIPAȚI ÎN NUMĂR CÎT MAI MARE LA TOATE ACȚIUNILE 

ORGANIZATE DE UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST PENTRU ACCELERAREA DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE A ȚĂRII, PENTRU
ÎNDEPLINIREA ÎN CONDIȚII EXEMPLARE A POLITICII PARTIDULUI1* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

acesta este inflăcăratul îndemn la acțiune
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revoluționară și dăruire patriotică pe care îl cuprinde

Proletari din toate țările, uniți-vfi I

MESAJUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

adresat reprezentanților brigadierilor și întregului tineret cu prilejul 

împlinirii a 25 de ani de la constituirea primelor șantiere

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST naționale ale tineretului
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Dragi prieteni tineri,
Dragi tovarăși,
Se împlinesc 25 de ani de cind tinâra 

generație a patriei noastre a răspuns, cu 
entuziasmul caracteristic virstei sale, la 
inalta chemare de a contribui activ la 
vasta opera inițiată ți condusă de partid 
pentru refacerea economică a țării, pentru 
consolidarea bazelor noii orinduiri sociale. 
Aș dori ca, în acest moment sărbătoresc, 
prin care aniversăm o etapă de mare 
însemnătate din munca ți activitatea tine
retului, a întregului nostru popor, să adre
sez un călduros salut tinerei generații de 
azi, organizației sale revoluționare, din 
partea Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat, a guvernului ți a 
mea personal.

Faptele pe care le-au săvirțit, în urmă 
cu 25 de ani, inaintații voțtri pe marile 
țantiere ale reconstrucției, la Bumbești- 
Livezeni, la Salva-Vițeu, la Agnita-Botor- 
ca sau în atitea alțe locuri, s-au înscris 
cu litere de aur în marea carte a muncii 
voluntar-patriotice, deschizind drumul unor 
nobile tradiții de muncă, de efort creator, 
dăruit fără rezerve cauzei partidului, pro
pășirii ți înfloririi patriei.

Conducerea partidului și eu personal 
dăm o înaltă prețuire tineretului care, in- 
tegrindu-se muncii creatoare a întregului 
nostru popor, făurește cu devotament și 
abnegație prezentul și viitorul patriei. In 
tot ceea ce s-a construit ți se construiește 
in patria noastră, în toate realizările cu 
care ne mîndrim azi, se află încorporate 
ți energia și capacitatea creatoare a ti
nerei generații, fapt care îndreptățește a-

precierea că avem un tineret minunat, 
devotat trup și suflet partidului, Idealuri
lor nobile ale socialismului și comunis
mului.

Șantierele naționale și locale organizate 
de Uniunea Tineretului Comunist pentru 
construcția unor importante obiective eco
nomice și social-culturale, acțiunile ce se 
întreprind pentru gospodărirea și înfru
musețarea localităților, pentru îmbunătă
țiri funciare, plantări de pomi și împă
duriri, prezența in campaniile agricole a 
elevilor ți a studenților, a tinerilor militari 
constituie adevărate școli ale educației co
muniste, prilejuri de formare a tinerilor 
de astăzi in spiritul muncii și in cultul ei.

După cum cunoașteți, dragi tovarăși, In 
perioada care urmează, ne așteaptă sar
cini deosebite de rezolvat. Congresul 
al X-lea al P.C.R. și Conferința Națională 
au stabilit un amplu program de acțiune 
pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pentru plămădirea 
omului nou, cu o înaltă conștiință comu
nistă. Sint obiective mărețe, care, deschi
zind minunate perspective poporului nos
tru, impun o puternică mobilizare a tutu
ror forțelor, a energiilor tinerei generații, 
eforturile creatoare ale oamenilor muncii.

Partidul vă adresează vouă, tineretului 
patriei, chemarea înflăcărată de a vă con
centra toate forțele, de a munci cu stă
ruință, împreună cu întregul popor, pen
tru realizarea înainte de termen a cinci
nalului, pentru îndeplinirea in cele mai 
bune condițiuni a planului de investiții, 
pentru dobîndirea de rezultate maxime în 
industrie și agricultură, in înflorirea gene

rală a țârii. Organizați noi ți noi țantiere 
ale tineretului, participați In număr cit 
mai mare la toate acțiunile organizate de 
Uniunea Tineretului Comunist pentru acce
lerarea dezvoltării economico-sociale a 
țării, pentru îndeplinirea, în condiții exem
plare, a politicii partidului.

Sint convins că tineretul patriei noastre 
va fi și de acum înainte prezent în primele 
rinduri ale muncii, așa cum au fost ți îna
intașii săi, ața cum sint ți tinerii de astăzi, 
care iți fac datoria cu cinste la locul de 
muncă.

Tinereții i-au fost întotdeauna caracte
ristice entuziasmul, abnegația in muncă, 
spiritul revoluționar. Sint încredințat că, 
urmînd exemplul comuniștilor, tineretul 
nostru muncitoresc și, alături de el, tine
retul țărănesc și cel studios nu vor pre
cupeți nici un efort ți vor face totul pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii parti
dului.

Vă adresez, dragi prieteni tineri, vouă șl, 
prin voi, întregului tineret al patriei che
marea de a munci și invăța necontenit, de 
a vă consacra întreaga energie și capa
citate creatoare operei mărețe de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicării României pe noi trep
te ale progresului și civilizației.

Felicitindu-vă încă o dată cu prilejul 
aniversării a 25 de ani de la crearea pri
melor șantiere de muncă patriotică a ti
neretului, vă urez dragi tineri succese tot 
mai mari în activitatea ce o desfășurați, 
satisfacții depline in muncă și in viață, 
împlinirea tuturor aspirațiilor, multă sănă
tate și fericire.

ÎN PAGINILE 
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• Adunarea festivă din Capitală consacrată împlinirii unui sfert de veac 
de la constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului.

• Chemarea adresată uteciștilor, întregului tineret al țării.

Vizita de lucru a tovarășului 9 Bun venit președintelui

Republicii Populare

NICOLAE CEAUȘESCU
In județul Constanța

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, a făcut luni dimineață o vi
zită de lucru în județul Constanța, 
atît pe locurile unde urmează să se 
realizeze în viitorii ani complexul 
hidroenergetic șii de transport Du- 

.nărea-Marea Neagră, prin reluarea
Această vizită a fost prece

dată în aceeași dimineață de 
o rodnică ședință de lucru, la 

, care au participat tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Vasile 
Vîlcu, prim secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R., Constantin Băbălău, 
ministrul energiei electrice, 
proiectanți și specialiști. Obiec
tul dezbaterilor — studierea 
soluțiilor optime privind am
plasarea noului port la Con
stanța sud — Agigea și a hi
drocentralei la Cernavodă, pre
cum și variantele de'dimensio
nare a Canalului.

Relevînd că înfăptuirea o- 
biectivelor stabilite de partid 
reprezintă o sarcină de onoare 
pentru ei, specialiștii au ară
tat, în cadrul discuțiilor, că-și 
vor mobiliza toate forțele pen
tru ca studiile și proiectele ce 
le vor întocmi să ofere va
riante optime atît pentru 
transportul maritim și fluvial, 
cît și pentru punerea în va
loare a resurselor energetice în

Congo, Marien N'Gouabi

lucrârilor de execuție a Canalului 
Dunărea—Marea Neagră, construi
rea noului port maritim Constanța 
sud—Agigea și a hidrocentralei de 
la Cernavoda, cît și la Șantierul 
naval din Constanța, de unde vor fi 
lansate la apă, în actualul cincinal, 
primele nave românești de mare to
naj.

deplină concordanță cu dez
voltarea în perspectivă a eco
nomiei naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea începe
rii activității de proiectare 
prin întocmirea studiilor de 
optimizare în sensul asigurării 
unei eficiențe economice ma
xime a tuturor lucrărilor. în
trucât în zona Canalului vor fii 
amplasate obiective industria
le, se impune stabilirea judi
cioasă a capacității navelor și 
a parametrilor de navigație cu 
necesitățile întreprinderilor ce 
vor fi create în zona Ca
nalului. Secretarul general 
al partidului a iindicat să 
se studieze temeinic gaba
ritele navelor și dimensiu
nile Canalului pe care se va 
asigura transportul între Du
năre și Marea Neagră. în a- 
eelași timp, a trasat sarcina ca 
întreprinderile de specialitate 
să acționeze eu fermitate pen
tru asimilarea utilajelor de 
mare capacitate și productivi
tate ce urmează a fi utilizate 
la executarea lucrărilor de 
realizare a complexului.

Vizita pe teren a reprezentat 
în fapt continuarea discuției 
în mod viu și concret, la fața 
locului, acolo unde se va făuri 
marele obiectiv economic a 
cărei construcție a fost hotă- 
rîtă la recenta plenară a parti
dului, hotărâre care a găsit un 
larg ecou și o deplină apro
bare în rândurile întregului 
nostru popor.

...Elicopterul, care a decolat 
din stațiunea Neptun, aterizea
ză după scurt timp pe litoral, 
în apropierea lacului Agigea.

în acest cadru natural, unde 
în viitor va pulsa pentru pri
ma dată o vie activitate por
tuară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are un fructuos dia
log cu miniștrii și cu specia
liștii care îl însoțesc. Secreta
rul general al partidului a- 
trage atenția asupra faptului 
că trebuie corelată construcția 
portului cu debușarea Cana
lului, în scopul folosirii cit 
mai judicioase a condițiilor 
naturale pe care le oferă lito
ralul. Totodată, recomandă 
specialiștilor să stabilească

(Continuare în pag. a ll-a)

Astăzi, sosește la București președintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, comandant Marien N’Gouabi, împreună 

, cu tovarășa Celine N’Gouabi, care, la invitația președintelui 
Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va face o vizită ofi
cială în țara noastră. Această vizită, ce se înscrie in cursul as
cendent al relațiilor dintre cele două țări, marchează un moment 
important in dezvoltarea colaborării prietenești, reciproc avan
tajoase și este menită să contri buie Ia afirmarea năzuințelor de 
pace și înțelegere 
Președintele Re

publicii Populare 
Congo, Marien, 
.N’Gouabi. s-a năs
cut în 1938, intr-o 
familie 
în satul 
situat in 
de nord 
lingă Fort 
unde 
cursul primar. Ca 
subofițer in armata 
franceză, a intrat, 
în septembrie 1960. 
la Școala militară 
pregătitoare de la 
Strasbourg, deve
nind. apoi elev al 
Scolii militare
Saint-Cyr, ale cărei 
cursuri Ie absolvă 
cu gradul de sublo
cotenent, fiind de
tașat in Congo, la 
Pointe Noire, ca 
adjunct al coman
dantului de com
panie. După revo
luția din august 
1963, în urma căreia 
a fost răsturnat 
guvernul Youlou, 
N’Gouabi este promovat șef al 
garnizoanei de la Pointe Noire, 
în anul 1964 primește gradul de 
căpitan.

Doi ani mai tîrziu, în mal 1966, 
N’Gouabi devine membru al 
Mișcării Naționale a Revoluției, 
partidul de guvernămînt. Dato-

de țărani, 
Ambele, 
regiunea 
a țării, 
Rousset, 

a urmat și

care animă ambele popoare.

Marien rită opoziției manifestate față de 
guvernul condus de Massemba 
Debat, este supus persecuțiilor.

In iulie-august 1968, o serie de 
acțiuni inițiate de forțele de

(Continuare în pag. a VI-a)

Astăzi, în jurul orei 12,00, posturile noastre de radio și televi
ziune vor transmite, direct de la aeroportul Otopeni, ceremonia 
sosirii președintelui Comitetului Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Populare Congo, șef al statului, 

‘ "cu tovarășa Celine
general al Partidului

comandant Marien N’Gouabi, împreună
N’Gouabi, care la invitația secretarului
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat a! Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu,
Ceaușescu, fac o vizită oficială de partid și de stat 
noastră.

și a tovarășei Elena
în țara
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Constanța
(Urmare din pag. I)

amplasarea judicioasă a digu
rilor de protejare.

Conducătorii celor două mi
nistere, proiectanții și specia
liștii se angajează să examine
ze cu toată atenția aceste in
dicații.

De la înălțimea la care se 
zboară acum, privirea cuprin
de bazinul portuar Constanța, 
poarta maritimă a țării, în 
centrul căreia se conturează 
siluetele marilor hale ale șan
tierului naval ce se întinde pe 
o suprafață de peste 45 000 mp.

N-a trecut nici un an de zile 
ți secretarul general al parti
dului se află din nou, astăzi, 
în mijlocul constructorilor na
vali constănțeni.

Bucuria și satisfacția reîn- 
tîlnirii cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se citește pe fețele 
miilor de muncitori construc
tori și portuari, brigadieri de 
pe șantierul de muncă patrio
tică a tineretului, care îl sa
lută din inimă, cu căldură, îi 
fac o impresionantă manifes
tare de dragoste.

în această atmosferă entu
ziastă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își începe vizita la 
Șantierul naval. Primul popas 
are loc în vasta hală de con
strucții — corp-navă, unde, în 
fața unor schițe și planșe, di
rectorul Trustului de construc
ții industriale Constanța, ing. 
Radu Suman, prezintă princi
palele realizări ale colective
lor de aici. Gazdele subliniază 
cu satisfacție și mîndrie legi
timă că, traducînd în viață in
dicațiile din vara anului trecut 
ale secretarului general al 
partidului, s-a reușit devansa
rea cu trei luni a lucrărilor de 
construcție a acestei hale.

Vizita continuă la șantierul 
„docului uscat" unde lucrează 
experimentați! constructori hi
drotehnici constănțeni, cei 
care, în anii .trecuți, au cuce
rit metru cu metru de uscat 
din apele mării, ridicînd digu
rile și danele noului port Con
stanța. Cu aceeași măiestrie, ei 
realizează acum noul doc — lu
crare de mari proporții, locul 
unde se vor asambla, încă în 
acest cincinal, primele nave 
mineraliere de 55 000 tdw. 
Referindu-se la stadiul actual 
al lucrărilor, directorul între
prinderii de construcții hidro
tehnice Constanța, ing. Lau- 
rențiu Țoringhibel, raportează 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
că în prezent se execută în 
ritm susținut turnarea radie
rului la ambele docuri — de 
construcții și de reparații de 
nave, și că au început lu
crările la bajoaiere și la mo
lul central. El a exprimat ho- 
tărîrea unanimă a colectivu
lui de a îndeplini și depăși 
angajamentul luat și anume 
ca în această toamnă, la 1 
octombrie, să dea posibilita
tea constructorilor navali să 
înceapă montarea blocsecțiilor 
la prima navă românească de

55 000 tdw. La rîndul lor, 
muncitorii și tehnicienii con
structori de nave și-au expri
mat hotărîrea de a folosi din 
plin aceste condiții, astfel ca 
la 1 Mai 1975 să lanseze la 
apă cea dintîi navă de 55 000 
tdw.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, ing. Du
mitru Fuiorea, directorul Șan
tierului naval Constanța, a a- 
rătat că. însuflețiți de reco
mandările făcute cu prilejul 
vizitelor anterioare, muncito
rii, tehnicienii și inginerii 
constructori de nave au tre
cut la executarea unor secții 
și blocsecții ale viitoarei 
nave, concomitent cu con
strucția halelor și docului 
uscat".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere mun
cii tuturor celor care își des
fășoară activitatea pe noul 
șantier naval din Constanța. 
„Voi participa cu plăcere la 

lansarea la apă a primei nave 
românești de mare tonaj" — 
a spus secretarul general al 
partidului.

Răspunzînd aclamațiilor ce
lor de aici, conducătorul par
tidului și statului nostru le-a 
adresat, la plecare, urări de 
succes în îndeplinirea impor
tantelor sarcini ce le revin, 
în realizarea angajamentelor 
asumate.

De la Constanța, elicopterul 
survolează plaiurile dobroge
ne, care, acum, în plină vară, 
cunosc freamătul specific 
campaniei de recoltare și de 
pregătire a terenului. Pe tra
seul viitorului complex se 
fac popasuri la cîteva puncte. 
De fiecare dată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă indica
ții, poartă un rodnic dialog 
de lucru cu șefii de proiecte 
pe marginea caracteristicilor 
tehnice ale viitorului Com
plex hidroenergetic și de na
vigație.

în zona Murfatlar, care se 

va înscrie și ea pe coordona
tele viitorului canal, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a in
dicat proiectanților și specia
liștilor să analizeze posibili
tatea folosirii pentru traseul 
canalului a viroagelor na
turale, reducîndu-se în acest 
fel volumul de escavație și 
evitîndu-se scoaterea din cir
cuitul agricol a unor supra
fețe de teren. De altfel, a- 
ceastă recomandare a fost fă
cută pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu accent.uînd 
asupra faptului că pămîntul 
este o avuție a întregului po
por și că ea trebuie gospodă
rită cu cea mai mare grijă.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului se 
încheie la Cernavoda, locul 
destinat construcției noii hi
drocentrale.

în cadrul discuțiilor care 
au loc. secretarul general al 
partidului cere specialiștilor 
să studieze variante de ieșire 

a canalului la Dunăre care să 
valorifice condițiile naturale 
pe .care le oferă văile din a- 
ceastă zonă.

Ședința de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu 
cadre de conducere din mi
nisterele transporturilor și te
lecomunicațiilor și energiei 
electrice, cu proiectanți și spe
cialiști, precum și vizita de 
lucru în județul Constanța, 
pe traseul Complexului hi
droenergetic și de transport 
Dunărea-Marea Neagră, au 
marcat trecerea la înfăptui
rea în practică a hotărîrii re
centei Plenare a C.C. al 
P.C.R., care înscrie, în am
plul program de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, un măreț obiectiv 
ce reprezintă o necesitate a 
progresului economiei națio
nale, reflectînd, în același 
timp, potențialul său actual, 
capacitatea creatoare a națiu
nii noastre socialiste.

(Agerpres)

PLENARA 
Comitetului Central al 

Uniunii Tineretului Comunist
Luni, 9 iulie o.c., j-au desfășurat lucrările Ple

narei Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. La lucrările plenarei au participat ca 
invitați activiști de partid și de stat, primi secre
tari ai comitetelor județene ale U.T.C., alte ca
dre ale U.T.C., conducători ai unor ministere și 
instituții centrale.

Plenara a dezbătut raportul cu privire Ia ac
tivitatea organelor și organizațiilor U.T.C. din 
industrie, construcții și transporturi ți sarcinile ce 
le revin in vederea mobilizării tineretului la în
deplinirea sarcinilor de plan pe anul 1973 și a 
cincinalului înainte de termen.

In spiritul indicațiilor conducerii partidului, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara a adop
tat planul de măsuri cu privire la întărirea acti
vității politico-educative a Uniunii Tineretului Co
munist în rîndul tineretului muncitoresc și ac
țiunile ce vor fi întreprinse de organele și orga
nizațiile U.T.C. din industrie, construcții și trans
porturi în vederea mobilizării tineretului la înfăp

tuirea sarcinilor de plan pe anul 1973 și a cin
cinalului înainte de termen. De asemenea, 
plenara a aprobat regulamentul-cadru privind 
organizarea și desfășurarea întrecerii între orga
nizațiile județene ale U.T.C. sub deviza : „Tine
retul - factor activ în realizarea cincinalului 
înainte de termen", parte integrantă a întrecerii 
socialiste care se desfășoară sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid.

Plenara a hotărît eliberarea din Biroul ți Se
cretariatul Comitetului Central al U.T.C. a tova
rășilor llie Silvia, Popescu loan, Stoica Aurel, 
Stoica Gheorghe și Walter Iosif, urmînd să pri
mească alte insărcinări. Au fost aleși ca membri 
ai Biroului și secretari ai C.C. al U.T.C. tovarășii 
Balint Dionisie, Croitoru Nicolae, Enache Radu, 
Găvănescu Pantelimon și Luca Cristina. De ase
menea, plenara a ales în Biroul C.C. al U.T.C. 
pe următorii tovarăși : Boștină Constantin, Deac 
Titus, Ghenoiu George, Domokoș Erno.

ÎN ÎNTÎMPINAREA 
MÂrÎÎ SĂRBĂTORI

De la angajament 
la fapta!

Brigada „Scinteii tineretului" transmite din județul Galati

LA SECERIȘ, 
TINERII DIN TOATE

SECTOARELE 
COOPERATIVEI!

In județul Galați, o primă informație oferită de către forurile 
agricole județene atestă un debut viguros al campaniei de vară, 
cu rezultate ce circumscriu indicatorilor anterior prevăzuți, o 
participare activă și eficientă a tinerilor satelor la înfăptuirea 
tuturor lucrărilor solicitate de buna desfășurare a campaniei, 
înregistrăm secvențe pe viu, ale filmului muncii cotidiene des
fășurate între galbenul spicelor și galbenul torid al soarelui de 
Cuptor.
Responsabilitatea fetelor — 

onorată din plin

La Slobozia-Conachi, fetele, 
(din 75 de membri ai organiza
ției U.T.C. de la cooperativa 
agricolă de producție 70 sint 
fete) poartă pe umeri răspunde
rea bunului mers al treburilor 
auxiliare ale campaniei, consi- 
derindu-i pe drept, pe mecani
zatori, factorii de bază ai sece
rișului. Le-am întîlnlt, de aceea, 
sus pe combine, pe transportoa
rele de baloți, iar pe cele mai 
voinice la mînuirea sacilor. în 
acea zi eforturile nu au fost 
prea mari pentru că micului 
detașament motorizat de 10 com
bine nu i-au trebuit decit 6 ore 
pentru a da gata cele 25 hec
tare de orz ale cooperativei. 
Pină seara baloții erau deja

GRAM CU GRAM 
SE STRÎNGE TONA 
și alte două inițiative ale 

tinerelor textiliste gălățene
— Solicitată fiind să vorbesc 

despre organizația U.T.C. din în
treprinderea noastră, practic nu 
știu cu care dintre cele trei ini
țiative ce-i aparțin să încep 
— răspunde invitației noastre, 
tovarășa Monica Decuseară, se
cretara Comitetului de partid 
de la întreprinderea textilă. 
Pentru că toate — concepute și 
transpuse in practică in acest 
an — vizează nemijlocit produc
ția. fiecare dintre ele reprezen- 
tind rezultatul înțelegerii de că
tre tinerii muncitori a necesită
ții intensificării eforturilor lor 
proprii în vederea creșterii efi
cienței economice a activității 
pe care o desfășurăm, a relan
sării ei către cote și mai înalte. 
Obligată să aleg, totuși, îmi voi 
opri mai întii atenția asupra ini
țiativei din secția țesăt.orie. De 
ce în acest sector al fabricației 
și nu în altul ? Tntrucît aici, deși 
majoritatea războaielor sint me
canice și cu destulă „vechime 
in muncă", uteciștii din schim
bul C au reușit de la 1 ianua
rie . și pină acum să realizeze

transportați, iar tractoarele au 
și tras primele brazde care au 
transformat în negru galbenul 
miriștii proaspete. Maria Marin, 
secretara organizației U.T.C., 
prezentă în cimp și în calitate 
de economistă a fermei nr. 1 
vegetale, ne atrage atenția că 
fetele al căror nume l-am notat : 
Cornelia Doană, Anișoara Ghe
orghe, Ioana Moise, Lazarina 
Stelian, Mica Manole, Ioana 
Nică sint și fruntașele echipei de 
la ferma de legume, care își fac 
timp totdeauna să dea o mină 
de ajutor și în alte sectoare, 
atunci cind organizația U.T.C. le 
solicită.

Principala „forță de șoc" — 
tinerii

Pe Andrei Ion, secretarul or
ganizației celor peste 780 de 

pe ele adevărate performanțe 
productive. Mă veți întreba in 
ce constau acestea ? Și vă voi 
răspunde cit se poate de con
cret : în 20 000 mp țesături pes- 
te sarcinile de plan aferente 
primului semestru. Bilanț care, 
trebuie să o menționez, depă
șește cu mult angajamentul asu
mat în cadrul inițiativei ce-și 
stabilise ca obiectiv depășirea 
zilnică a miilor de bătăi pe răz
boi cu 10 la sută.

— Deci, am notat prima ini
țiativă — inițiativa țesătoarelor.

— Aș vrea să adaug Ia cele 
spuse mai sus că intr-un timp 
relativ scurt, consecință firească 
a integrării tuturor uteciștilor 
din sectorul numit în această 
autentică competiție a pricepe
rii — nu-i ușor lucru să deser
vești ireproșabil 4 războaie vre
me de 8 ore — in loc de cîteva 
fruntașe Ioana Harabagiu, Zor- 
nia Prodan. Jenica Ghinescu 
există acum tot atîtea cite țesă
toare au locul de muncă aici.

— Realizarea unei cantități 
sporite de țesături n-a influen

uteciști de la renumita coope
rativă agricolă din Pechea, a 
trebuit să-1 așteptăm mai bine 
de o oră pentru că, împreună 
cu președintele, Eroul Muncii 
Socialiste, Ion Negoiță, dădea 
explicații In sectorul zootehnic 
unor oaspeți sosiți tocmai din 
America Latină. Ulterior, pe 
cimp, printre combine, autoca
mioane și căruțe, printre oameni 
preocupați, cu gesturi febrile, 
căpătăm confirmarea celor spuse 
de secretar pe parcurs : ca și 
in alți ani, și acum, tinerii, con- 
stitulți in echipe, alcătuiesc 
principala forță de șoc în bă
tălia secerișului. Pe platformele 
de transportat baloți — tineri ; 
la Încărcatul și descărcatul sa
cilor — majoritatea brațelor, 
tinere. Și o ultimă inițiativă : 
pentru că o dată cu începerea 
din plin a secerișului la griu 
spre magazii se va scurge un 
adevărat rîu de boabe (supra
fața unității măsoară nu mai 
puțin de 2 130 hectare), tinerii 
din zootehnie au hotărît ca în 
toate orele libere să dea ajutor 
la descărcatul operativ al mij
loacelor de transport.

Emoții in premieră
Uriașa mașină roșie care în

ghite nesățioasă benzile de spice 
aurii face, în sfîrșit, un mic 
popas la capătul lanului. Omul 
mărunțel, roșu la față, care se 
dă jos și se duce direct la pale
tele combinei, ca să le verifice, 
probabil, ne interesa pentru că 
e singurul tînăr căruia, la coope
rativa agricolă „Independența" 
i s-a încredințat o combină 
„Gloria". încercarea de a înfiri
pa o discuție cu Marin Stan 
eșuează. Răspunsurile sînt 
scurte : „Da", „Nu", „Sigur că 
da" și sînt însoțite de un neros
tit „Nu vedeți că am treabă

— Să nu credeți că-i așa, 
mereu. Dar e primul an cind 
lucrează pe „Gloria" și are emo
ții. Adevăratul meseriaș bun 
așa este. Are emoții de cite ori 
se suie pe mașină.

Explicația venise de la Ghe
orghe Stoian, un bătrin lup de... 
lanuri unduitoare.

OCTAVIAN MILEA

țat cumva negativ asupra cali
tății lor ?

— Nu. Dimpotrivă, procentul 
de calitate a fost îmbunătățit 
cu 4,5 la sută, tinerele munci
toare propunindu-și și reușind 
nu numai să lucreze mai repede, 
dar și mai bine.

— Cea de a doua inițiativă ?
— Are un nume care dezvă

luie cred întreaga semnificație : 
„Gram cu gram se stringe tona". 
Autoarea ei : organizația U.T.C. 
de la filatura B2.

— La cit se ridică pină acum 
„greutatea" firelor economisite ?

— 3,5 tone. Adică, o cantitate 
suficientă pentru țeserea mate
rialului necesar confecționării a 
3 000 rochii pentru femei. 3 800 
rochii pentru adolescente sau 
8 500 rochițe pentru fetițe.

— Gîndindu-ne că fiecare fila
toare are de suprav.egheat 
„mersul" a peste 2 000 de fuse, ne 
Întrebăm totuși cum de a fost 
posibilă însumarea acestei can
tități. cum se reușește drămui
rea atit de gospodărească a ma
teriei prime.

— Intr-adevăr, nu este prea 
lesne și acest lucru a fost lim
pede și pentru comitetul U.T.C. 
•pe întreprindere chiar din faza 
in care inițiativa era doar un 
proiect. Așa incit, după consul
tarea prealabilă a utecistelor din 
organizația B 2, s-a hotărît ca 
fiecare muncitoare mai bine pre
gătită in meserie „să ia în grijă" 
alte două „mai novice", să le 
explice la ring ce înseamnă să 
urmărești dintr-o privire per
fecta sincronizare a tuturor celor 
peste 2 000 de fuse, cum poți 
evita ruperile de fire și, deci, 
risipa. De altfel, tot așa s-a pro
cedat și in țesătorie cu țesătoa
rele de curînd angajate. Acest 
mod de a „pune umărul" la re
ducerea duratei de integrare a 
lor, constituindu-se de fapt in
tr-o altă inițiativă, cea de a treia 
la care mă refeream.

GH. GHIDRIGAN
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I Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, 
a Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști 

și a adunării reprezentanților brigadierilor 
adresată tuturor uteciștilor, întregului tineret al patriei

1-
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( 
(

an

și a adunării reprezentanților brigadierilor

i ’
Uteciste și uteciști,

Socialiste Romania!
tinere și tineri ai Republicii

Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consî- 
7 liul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, participanții la 
/ adunarea consacrată aniversării unui sfert de veac de la consti- 
2 tuirea primelor șantiere naționale ale muncii patriotice, repre- 

zentanți ai tuturor categoriilor de tineri, dînd glas sentimentelor 
\ întregului tineret al patriei, exprimă nețărmurita dragoste, res- 
\ pectul profund și statornica recunoștință pe care le poartă 
/ Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul 
n Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al poporului, călăuzi- 
ț> torul iubit al tinereții noastre. Participanții la adunare reafirmă 
X încă o dată adeziunea unanimă și entuziastă la politica internă
< și externă, marxist-leninistă, consecventă și creatoare, promo- 
) vată de partidul și statul nostru, politică ce întruchipează inte-

resele și aspirațiile vitale ale întregii națiuni, nădejdile sale cele 
j mai scumpe. Sîntem mîndri și fericiți că tinerețea noastră se îm- 
jLplinește generos în anii luminoși ai istoriei socialiste a Ro- 
C mâniei.
< Angajați cu toate forțele, cu devotament și patos revolu- 
? ționar în vasta operă a întregului nostru popor de edificare a 
4 societății socialiste multilateral dezvoltate, noi, reprezentanții 
\ uteciștilor, ai brigadierilor de ieri și de azi, ai tuturor tinerilor — 
j români, maghiari, germani și de alte naționalități — însuflețiți 
Y și mobilizați de îndemnurile înflăcărate pe care ni le-a adresat 
<) tovarășul Nicolae Ceaușescu, lansăm către toți tinerii din fa- 

,) brici și uzine, de pe șantiere și ogoare, din școli și facultăți, 
A către întreaga generație tînără a patriei, chemarea patriotică 
( de a-și dărui fără preget energiile creatoare, întreaga capaci- 
? tate și putere de muncă înfăptuirii mărețelor obiective stabilite 
/ de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, 
« îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe anul 1973 și a 
A cincinalului înainte de termen, în vederea dezvoltării continue 
l și impetuoase a patriei noastre socialiste.

Tineri din industrie!
ftl
( Ca detașament activ al eroicei noastre clase muncitoare, 

consacrați-vă în întregime eforturile, aptitudinile și priceperea 
.,> voastră, spiritul novator, folosirii cu maxim randament a tutu- 
) ror capacităților de producție și a timpului de lucru, creșterii 
) productivității muncii, realizării tuturor sortimentelor din plan, 
S ridicării calității produselor, asigurării unei înalte competitivi- 
r tăți produselor destinate exportului, reducerii cheltuielilor mate- 
) riale și a celor de producție, creșterii eficienței întregii activități 

economice. Expresia cea mai grăitoare a dăruirii voastre patrio- 
' tice să fie realizarea exemplară a tuturor sarcinilor de plan pe 
' 1973, asigurarea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii planu- 
’ lui pe 1974, îndeplinirea cincinalului înainte de termen, îndepli- 
? nirea și depășirea angajamentelor asumate în întrecerea inițiată 
> de C.C. al U.T.C. „Tineretul — factor activ în realizarea cincina- 
( lului înainte de termen", parte integrantă a întrecerii socialiste a 
/ oamenilor muncii care se desfășoară în toate sectoarele de 

activitate sub conducerea organelor și organizațiilor de partid.
) Dînd dovadă de înaltă conștiință muncitorească, munciți 

și învățați cu pasiune și perseverență pentru însușirea proceselor 
tehnologice moderne, pentru ridicarea pregătirii voastre profe
sionale la nivelul exigențelor industriei noastre în plin avînt, al 
celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane I

Tineri din toate unitățile
agricole !

ȚinînH seama că sarcina principală, de interes național este 
în această perioadă strîngerea neîntîrziată și fără nici o pier
dere a întregii .producții agricole, fiți în primele rînduri 
ale bătăliei hotărîtoare pentru recoltă, folosiți din plin toate 
forțele și mijloacele unităților agricole în care lucrați în vederea 
transportării, depozitării și conservării optime a producției ; nu 
precupețiți nici un efort în acțiunile de masă pentru strîngerea 
la timp a tuturor furajelor; acționați cu hotărîre pentru execu
tarea neîntîrziată a tuturor lucrărilor de întreținere, recoltare 
și valorificare a legumelor și fructelor; participați activ la în
treaga activitate care se desfășoară în agricultură, la acțiunile 
de apărare, extindere și folosire intensivă a fondului funciar, 
la modernizarea și dezvoltarea zootehniei ; însușiți-vă metodele 
agrotehnice avansate, noile cunoștințe legate de mecanizarea 
și chimizarea agriculturii, de irigarea culturilor; militați ne
obosit pentru creșterea aportului vostru la propășirea materială 
și spirituală a satelor.

îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de mare însem
nătate care stau în fața agriculturii noastre socialiste în acest 
cincinal, obținerea unor producții agricole sporite, să constituie 
pentru fiecare tînăr de la sate îndatorirea sa patriotică de 
fiecare zi.

Uteciste și uteciști,
tinere și tineri!

Continuînd pe o treaptă superioară glorioasele tradiții ale 
muncii patriotice, făcînd să răsune și mai puternic epopeicul 
„Hei-rup I" de acum un sfert de veac, să ducem mai departe, cu 
abnegație tinerească ștafeta entuziastă a constructorilor so
cialismului, să contribuim cu toate forțele la înfăptuirea planu
lui de investiții, domeniu de importanță esențială pentru tradu
cerea în viață a programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate ; să desfășurăm largi acțiuni 
de muncă patriotică în vederea realizării obiectivelor planifi
cate în industrie și agricultură, să ridicăm noi edificii social- 
culturale, să participăm activ la buna gospodărire și înfrumu
sețarea orașelor și satelor, să fim prezenți pretutindeni unde 
patria ne-o cere, unde partidul ne cheamă cu înflăcărare să 
facem dovada spiritului revoluționar, de tineri comuniști, astfel 
încît să contribuim într-o măsură sporită la înfăptuirea legămîn- 
tului întregului nostru popor — cincinalul înainte de termen.

Tineri constructori și brigadieri ai șantierelor naționale și 
locale sporiți-vă eforturile pentru realizarea integrală a sarci
nilor de investiții, pentru intensificarea ritmului de execuție pe 
șantiere, în vederea respectării termenelor de punere în func
țiune a tuturor obiectivelor economice ; desfășurați largi acți
uni de economisire și gospodărire rațională a materialelor de 
construcție, executați lucrări de bună calitate ; acționați pentru 
întărirea disciplinei muncitorești, pentru folosirea integrală a

timpului de lucru și a utilajelor; participați activ la formele deit; 
calificare organizate pe șantiere, preaătiți-vă temeinic pentru a r 
deveni constructori de nădejde ai noilor obiective industriale și . 
social-culturale.

Adresăm tuturor tinerilor, muncitori, țărani, elevi, studențl și 
Intelectuali, fete și băieți, chemarea ca — integrîndu-ne organic 
în puternicul avînt creator al clasei muncitoare, al tuturor oa- \ 
menilor muncii, care întîmpină cu noi și însemnate succese ani- 2 
versarea zilei de 23 August — să realizăm prin acțiunile de / 
muncă patriotică din acest an, lucrări în valoare de 2,4 miliarde • 
lei. întreaga activitate de muncă patriotică a tineretului în anul 
1974 să o dedicăm viitorului Congres al partidului și aniversării c 
a 30 de ani de la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste 
armate, pagină glorioasă în istoria luptei comuniștilor, a între- > 
gului nostru popor.

Unindu-ne eforturile, să contribuim în mod susținut la în
făptuirea sarcinilor de producție din industrie, construcții și' 
agricultură, din întreaga noastră economie socialistă, astfel în 
cît, pe întregul cincinal, să realizăm 
nomii în valoare de peste 11,6 mi__

Uteciste și uteciști!

li
zăm prin muncă patriotică eco-iS 
iliarde lei I bj

fi

înțelegînd pe deplin atribuțiile și îndatoririle de mare res- v 
ponsabilitate socială și politică cu care ne-a investit partidul, Y 
să facem din principiile și normele vieții și muncii comuniștilor^ 
ale eticii și echității socialiste, crezul nostru fundamental, con- / 
duita noastră de fiecare zi, să facem ca spiritul revoluționar să > 
se manifeste prin noi și durabile fapte de muncă, prin creșterea \ 
substanțială a contribuției noastre la înfăptuirea neabătută a \ 
programului partidului de făurire a societății socialiste multila- 
teral dezvoltate. /

Fiind conștienți că sarcina supremă a Uniunii Tineretului 2 
Comunist o constituie participarea sa activă, cu toate forțele, \ 
la realizarea politicii partidului, la mobilizarea tinerei genera- . 
ții, în rînd cu toți oamenii muncii, pentru înfăptuirea sarcinilor ,( 
de plan pe anul 1973 și a^cincinalului înainte de termen, să 
facem totul ca organizațiile noastre să se întărească continuu 
politic și organizatoric, să acționeze ca puternice colective de 
muncă și luptă, de educare comunistă a tinerilor, capabile să 
catalizeze eforturile întregului tineret, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, pentru transpunerea în viață a / 
hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale.

Ne exprimăm profunda convingere că toți uteciștii, toți ti- ) 
nerii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — \ 
privind cu încredere și entuziasm viitorul, însuflețiți de progra- < 
mul de muncă și luptă al partidului, urmînd îndemnurile înflă- 
cărate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pilda sa luminoasă / 
de slujire plină de abnegație a intereselor clasei muncitoare, > 
ale întregului popor, vor răspunde chemării noastre printr-o ’ 
neprecupețită dăruire în muncă, se vor integra cu înaltă respon- ) 
sabilitate și pasiune revoluționară în eforturile creatoare ale ț 
națiunii noastre, consacrate înfăptuirii țelului suprem al parti- \ 
dului, edificarea socialismului și comunismului în scumpa noas
tră patrie — România socialistă.

COMITETUL CENTRAL AL U. T. C.
CONSILIUL U. A. S. C. R. /

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR \
BRIGADIERILOR DIN ÎNTREAGA ȚARĂ

însuflețiți de mobilizatoarele îndemnuri adresate de secretarul general al partidului, continuatorii nobilelor tradiții de muncâ nâscute în bătălia reconstrucției pe Șantierele naționale ale tineretului de acum 25 de ani, brigadierii de azi - întreaga 
generație tînără a patriei — și-au reînnoit, ieri, iegămîntul solemn de a participa tot mai activ la întrecerea patriotică a întregului popor, pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pentru progresul neîntrerupt al României socialiste.

Fotografii: O. PLECAN si V. RANGA
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ADUNAREA FESTIVA CU PRILEJUL
ÎMPLINIRII UNUI SFERT DE VEAC DE LA CONSTITUIREA

PRIMELOR ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TINERETULUI
J

ubileul unui pătrar 
de veac de la con
stituirea primelor 
Șantiere Naționale 
ale Tineretului a 
fost sărbătorit, luni, 
in cadrul unei adunări festive, 

în marea sală a Palatului Repu
blicii din Capitală. Aici s-au 
întîlnit, intr-o atmosferă de 
puternică însuflețire și entu
ziasm, brigadieri de ieri și de 
azi.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Hie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Cornel 
Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., membri ai C.C, 
al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și orga
nizații obștești, ai C.C. al U.T.C, 
și Consiliului Uniunii Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România.

în marea Sală a Palatului sînt

D
înd glas sentimen
telor tuturor parti- 
cipanților, tovară
șul Ion Traian Ște
fănescu a exprimat 
călduroase mulțu
miri secretarului general al 

partidului pentru înaltele apre
cieri și îndemnurile adresate și 
eu acest prilej, pentru dragostea 
și încrederea cu care înconjoară 
tînăra noastră generație.

Primul secretar al C.C. al 
U.T.C. a prezentat apoi o am
plă informare privind activitatea 
organelor și organizațiilor U.T.C., 
de mobilizare a tineretului pen
tru îndeplinirea angajamentelor 
de muncă patriotică în primii 
doi ani și jumătate ai actualului 
cincinșl și sarcinile ce le revin 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen,

Desfășurîndu-se in contextul, 
preocupărilor de muncă creatoa
re ale tinerei generații, adu
narea de astăzi, a spus vorbito
rul, reprezintă pentru organizația 
noastră revoluționară, un prilej 
de evaluare a activității desfășu
rate în domeniul muncii patrio
tice, și, totodată, constituie un 
puternic imbold in mobilizarea 
si mai activă a întregului tineret 
la înfăptuirea programului adop
tat de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională.

Peste puțin timp, întregul 
nostru popor va aniversa un 
moment de importanță crucială 
din istoria șa — insurecția 
națională antifascistă armată. 
După cum este cunoscut. în pe
rioada de după 23 August 19-14, 
iițtegrîndu-se amplului proces 
de transformări revoluționare 
condus de partid, tineretul a pă
șit cu încredere și devotament 
pe drumul făuririi idealurilor 
pentru care au luptat în anii 
grei ai ilegalității, comuniștii, 
clasa muncitoare, întregul popor 
muncitor.

înflăcărat de mărețele idea
luri ale Partidului Comunist 
Român, educat și crescut de 
partid în spiritul revoluționar, 
tineretul — demn continuator al 
tradițiilor născute cu un , sfert 
de veac în urmă — a fost și 
este o prezență activă în mă
reața operă a construcției socia
lismului in patria noastră. As
tăzi. la chemarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresată ti

reuniți aproape 3 000 de briga
dieri. Alături de bărbați cu tîm- 
plele cărunte, oameni care cu 25 
de ani în urmă, adolescenți 
fiind, au răspuns cu elan patrio
tic chemării partidului, străpun- 
gînd munții și stăvilind apele in 
locuri intrate în istoria marilor 
izbînzi ale construcției socialis
te, se află tineri, care. azi. de 
rulînd peste ani firul de aur a> 
glorioasei tradiții de muncă pa 
triotică, dau dovada bărbăției 
lor pe noile șantiere.

Păstrînd întocmai aceleași 
profunde semnificații, munca de 
astăzi a băieților și fetelor în 
uniformă albastră de brigadier 
capătă noi valențe, se ridică la 
cota înaltă a sarcinilor pe care 
partidul le-a trasat tineretului, 
de a participa activ, cu elanul 
și entuziasmul caracteristic 
vîrstei, la făurirea unor im
portante obiective, la întrecerea 
patriotică a întregului popor 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Adunarea festivă a fost des
chisă de tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministrul pentru pro

nerei generații — de a fi, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, în primele 
rînduri ale luptei pentru înfăp
tuirea politicii partidului — ti
neretul răspunde în continuare 
printr-o activitate plină de dă
ruire, străduindu-se să fie la 
înălțimea marii epopei de mun
că creatoare a întregului. nostru 
popor,

Acționînd în spiritul progra
mului partidului de educare so
cialistă a maselor, organele șl 
organizațiile U.T.C. din unită
țile economice industriale și a- 
gricole, acordă o atenție sporită 
muncii politico-educative în ve
derea antrenării responsabile a 
tinerilor la îndeplinirea sarcini
lor de plan pe anul 1973 și a 
cincinalului înainte de termen, 
o influență pozitivă exercitînd 
întrecerea inițiată de Comitetul 
nostru Centrai sub deviza „Ti
neretul — factor activ in rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen", parte integrantă a în
trecerii socialiste a oamenilor 
muncii.

Tineretul din școli și facultăți, 
beneficiind de un sistem de în- 
vățăfnîrit din ce în ce mai re
ceptiv la cerințele vieții noastre 
economice și sociale, la noile 
cuceriri ale științei și culturii, 
orientat cu claritate de recenta 
Plenară a Comitetului Central 
al Partidului, de indicațiile date, 
cu acest prilej, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se pregătește 
cu responsabilitate, insușindu-și 
temeinic cunoștințele profesio
nale, formîndu-se în spiritul 
principiilor și normelor vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste.

Reluarea, pe baza hotărîrilor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din no- 
iembrie-decembrie 1967, a tra
dițiilor glorioase de muncă pa
triotică, a arătat vorbitorul, a 
oferit un cadru favorabil 
pentru intensificarea educă
rii comuniste a tinerei gene
rații, pentru formarea trăsătu
rilor proprii omului înaintat al 
societății noastre. In cronica 
Uniunii Tineretului Comunist se 
Înscrie cu cinste, alături de nu
mele șantierelor naționale din 
anii reconstrucției economice, 
prezența de astăzi a tineretului 
la înfăptuirea unor mari obiec

blemele tineretului, care a 
adresat un călduros salut con
ducătorilor de partid și de stat, 
tuturor celor prezenți la adu
nare.

întimpinat cu puternice aplau
ze, tovarășul Gheorghe Pană a 
dat citire mesajului pe care to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. l-a 
adresat reprezentanților briga
dierilor și întregului tineret cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de 
la constituirea primelor șantiere 
naționale ale tineretului.

Cuvintele calde. însuflețitoa- 
re, pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat brigadie
rilor, tinerei generații a pa
triei, au fost urmărite cu însu
flețire și subliniate în nenumă
rate rînduri cu vii și înflăcărate 
aplauze. Minute în șir se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu—P.C.R.". Reprezen
tanții celor două generații d» 
brigadieri ovaționează cu nestă
vilită dragoste pentru cel mai 
iubit fiu al poporului nostru.

tive ale economiei socialiste în 
plin avînt.

înfăptuirea cu succes a planu
lui pe 1973, an hotărîtor în rea
lizarea cincinalului înainte de 
termen, a prevederilor planului 
pe următorii doi ani, pune din 
plin și problema creșterii sub
stanțiale a contribuției Uniunii 
Tineretului Comunist în antre
narea întregului tineret la rea
lizarea obiectivelor și sarcinilor 
stabilite în industrie, agricultură, 
în învățămint, știință și cultură.

în continuare, primul secretar 
al C.C. al U.T.C. a subliniat sar
cinile ce revin în perioada ac
tuală tineretului din industrie, 
construcții, transporturi, din a- 
gricultură in vederea participă
rii sale, ca detașament' tot mai 
activ al eroicei noastre clase 
muncitoare la îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de plan, a 
angajamentelor luate in între
cerea socialistă.

El a subliniat, de asemenea, 
necesitatea dezvoltării pe o sca
ră și mai largă a activității de 
muncă patriotică. îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor stabilite 
de partid pentru educarea co
munistă a tineretului.

Potrivit tradiției poporului 
nostru de a întîmpina sărbăto
rile naționale cu noi și impor
tante succese în muncă, pe tă- 
rîm economic și social, a spus 
în continuare vorbitorul, întrea
ga activitate de muncă patrio
tică a tineretului în anul 1974 
va fi dedicată viitorului Con
gres al partidului și aniversării 
a 30 de ani de la înfăptuirea 
insurecției naționale antifas
ciste armate.

Pornind de la ceea ce am în
făptuit în acești ani, sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, privind cu încredere per
spectivele însuflețitoare ale 
dezvoltării societății noastre, 
sintem hotărîți să ne înzecim 
eforturile pentru mobilizarea 
generației tinere la înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului. 
Acționînd în spiritul mesajului 
adresat astăzi tinerei generații 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înțelegem că datoria noastră, a 
uteciștilor, a tuturor tinerilor — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — animați 
de stimă și recunoștință profun
dă pentru eforturile și realiză-

Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

In atmosfera de puternică însuflețire și entuziasm 
tineresc, generată de caldele aprecieri și mobiliza
toarele îndemnuri cuprinse în mesajul dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cei peste 
trei mii de brigadieri din toate colțurile țării, întru
niți într-o vibrantă adunare pentru a marca împli
nirea unui sfert de veac de la constituirea primelor 
șantiere ale muncii patriotice, in consens cu voința 
întregului tineret, reafirmăm cu putere adeziunea 
noastră totală la politica internă și externă, marxist- 
leninistă, promovată de partidul și statul nostru, po
litică în care vedem întruchipate interesele și aspi
rațiile vitale ale națiunii noastre, nădejdile sale 
cele mai scumpe, încrederea în prezentul și viitorul 
patriei, în cauza socialismului și comunismului.

Raportăm conducerii partidului, Dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
cei 15 000 de brigadieri care lucrează pe 11 șantiere 
naționale, sutele de mii de tineri de la cele peste 
5 000 de șantiere locale, tînăra generație a patriei, 
angajată in înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
X-lea al Partidului și ale Conferinței Naționale, in 
întrecerea „Tineretul - factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", parte integrantă a 
întrecerii socialiste, care cuprinde pe toți oamenii 
muncii, iși aduce contribuția entuziasta la înfăptu
irea integrală a sarcinilor de producție, creșterea 
productivității muncii, reducerea cheltuielilor mate
riale de producție, ridicarea calității produselor, 
creșterea eficienței întregii activități economice. Ac
ționînd in spiritul indicațiilor Dumneavoastră, orga

nizațiile U.T.C. și-au intensificat munca politico- 
educativă, miiitind pentru îmbogățirea, diversifica
rea și perfecționarea formelor activității de educa
ție comunistă, revoluționară a tineretului, în concor
danță cu marile cerințe ale procesului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate in patria 
noastră.

Astăzi, cînd țara întreagă este un mare șantier, 
condus cu energie și cutezanță de partid, de Dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, tinăra ge
nerație înțelege că dovada patriotismului său și a 
spiritului revoluționar este integrarea activă în efor
tul de muncă al întregului popor. Avem in față un 
angajament solemn, angajamentul comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii de a realiza cincinalul îna
inte de termen. Cincinalul înainte de termen este și 
țelul nostru, aspirația tuturor brigadierilor, a între
gului tineret al patriei.

La aniversarea unui sfert de veac de la constitu
irea șantierelor naționale ale tineretului, Comitetul 
nostru Cetral, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști vă asigură că organizația noastră 
revoluționară, avind drept obiectiv fundamental for
marea tinerei generații in spiritul programului 
partidului de educare socialistă a maselor, potrivit 
principiilor și normelor vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste, va milita neobosit 
pentru educarea tineretului prin muncă și pentru 
muncă, pentru cultivarea spiritului revoluționar, a 
înaltei responsabilități față de îndatoririle profesio
nale și obștești, a hotărîrii de a acționa cu toate

forțele, pentru înfăptuirea mărețelor sarcini stabi
lite de Congresul al X-lea ți de Conferința Națio
nală ale partidului.

Mulțumind pentru înaltele aprecieri pe care ni 
le-ați adresat, pentru încrederea și dragostea cu 
care înconjurați tînăra generație, exprimăm senti
mentele noastre de profundă mulțumire, recunoș
tință și devotament pe care le purtăm in adincul 
inimii față de partidul comuniștilor, față de Dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
și ne angajăm solemn că vom face totul pentru a 
duce mai departe opera începută de înaintași, 
pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului 
nostru.

Puternic mobilizați de mesajul Dumneavoastră, 
în spiritul căruia va acționa întregul tineret al pa
triei, ne angajăm să consacrăm toată puterea și ca
pacitatea noastră de muncă, energia creatoare în
făptuirii obiectivelor economice și social-culturale 
stabilite de partid, realizării cincinalului înainte de 
termen, să slujim cu devotament și abnegație cauza 
partidului, a întregului nostru popor. Preiuînd ștafe
ta înaintașilor, noi, tinerii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, făgăduim solemn in 
fața partidului și poporului, in fața Dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreu
nă cu întregul popor vom munci cu responsabilitate, 
cu pasiune și entuziasm revoluționar pentru înfăp
tuirea programului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului în 
scumpa noastră țară - România.

COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI 

COMUNIST

CONSILIUL
UNIUNII ASOCIAȚIILOR 

STUDENȚILOR COMUNIȘTI

ADUNAREA 
REPREZENTANȚILOR 
BRIGADIERILOR DIN 

ÎNTREAGA TARĂ

rile poporului nostru condus de 
partid, este să ducem mai de
parte, cu hotărîre și abnegație 
revoluționară, realizările înain
tașilor, dăruind tot ce avem 
mai bun, elanul, energia și ca
pacitatea noastră cauzei Parti
dului Comunist Român, înfăp
tuirii idealurilor scumpe națiu
nii noastre — înflorirea și dez
voltarea multilaterală a Româ
niei socialiste.

La adunare au luat apoi cu- 
vîntul reprezentanți ai genera
țiilor de vechi și actuali briga
dieri.

Șantierul national Salva-Vi- 
șeu, pe care am avut cinstea și 
bucuria să lucrez, a spus tova
rășul Grigore Daia, fost coman
dant al acestui șantier, a fost o 
adevărată școală de educație 
prin muncă. Aici s-au învățat 
zeci de meserii, s-au călit ca
ractere, s-au legat prietenii. As
tăzi, în sectoarele de activitate 
în care lucrează, fiecare dintre 
foștii brigadieri își onorează cu 
cinste acest titlu.

Pe noi ne-a însuflețit idealul 
pus de partid în fața poporului 
imediat după eliberarea patriei. 
Pe voi, tinerii de azi, vă însu
flețesc aceleași idealuri comu
niste pentru care cu atîta pa
siune și energie neobosită mi
litează secretarul general al 
partidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exemplu minunat de 
abnegație, de muncă fără pre
get, puse în slujba patriei și 
poporului.

Noi, cei care am lucrat la 
Salva-Vișeu, avem păi' cărunt, 
dar inimile ne sînt încă tinere. 
Și în prezent ne caracterizează 
același entuziasm de acum 25 
de ani și ne angajăm în fața 

’ conducerii partidului să ne a- 
ducem din plin contribuția și 
de acum înainte la înfăptuirea 

' sarcinii de căpătîi care stă as
tăzi în fața poporului nostru — 
realizarea cincinalului înainte 
de termen, edificarea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Sint fericit că și astăzi tine- . 
retul participă cu aceeași dărui
re la făurirea, prin muncă pa
triotică, a unor importante o- 
biective ale economiei noastre 
naționale, a arătat în cuvîntul 
său tovarășul Pius Covacs. fost 
organizator al C.C. al U.T.C. 
pe Șantierul Național Bumbesti 
Livezeni. în acest context, ti
nerii militari, acționînd în spi
ritul ordinului comandantului 
suprem, îmbină pregătirea de 
luptă și politică cu prezența ac
tivă. de înaltă responsabilitate, 
pe șantierele construcției socia
lismului.

în nenumărate rînduri secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — a 
spus vorbitorul — ne-a îndem
nat să cinstim munca prin 
muncă. în humele briga
dierilor veterani îmi ex
prim convingerea că cel mai I 

frumos omagiu adus evenimen
telor pe care le sărbătorim este 
ca generația tînăra a zilelor de 
azi, noi cu toții, sub conducerea 
partidului să ducem mai depar
te spre noi culmi tradiția minu
nată a muncii fără preget pen
tru binele și fericirea poporului.

A vorbit apoi tovarășul Nico
lae Dumitru, comandant al Șan
tierului Național al Tineretu
lui, Cetate-Galicea Mare.

Inălțind steagul inaugural al 
șantierului nostru, cei peste 
1 000 de brigadieri ai muncii pa
triotice, și-au exprimat hotări- 
rea fermă de a da continuitate 
tradițiilor de hărnicie și cu
tezanță născute incă, în primii 
ani ai socialismului. Noi bri
gadierii ne-am angajat solemn 
să irigăm în prima etapă o su
prafață de 8 800 hectare din to
talul de 48 000 hectare și ra
portăm astăzi cu mindrie că 
producția realizată la sfîrșî- 
tul semestrului I reprezintă o 
depășire a prevederilor cu peste 
700 000 lei, că am amenajat cu 
trei luni mai devreme față de 
grafic suprafața ce ne-am pro
pus s-o irigăm în acest an. Sin
tem conștienți de faptul că tre
buie să facem din șantierele 
noastre adevărate școli ale mun
cii, ale educației comuniste, să 
răspundem cu hărnicie și priegj. 
pere chemării partidului de în
făptuire a obiectivelor actualu
lui cincinal înainte de termen. 
Ne angajăm, în fața partidului 
ea, dezvoltînd tradițiile noastre 
revoluționare, să nu precupe
țim nici un efort, să ne dăruire 
toată energia și elanul nostru 
tineresc cauzei progresului ne
întrerupt al patriei socialiste.

Reafirmînd sentimentele de 
adîncă dragoste și profundă re
cunoștință ale tuturor studenți
lor față de Partidul Comunist 
Român, față de conducerea sa, 
pentru condițiile ce le sint 
create, studenta Mihaela Bo- 
rundel, de la Academia de 
Studii Economice — București 
a spus : studențimea bucureș- 
teană, ca detașament activ al 
tineretului patriei, a participat, 
în fiecare an, la realizarea unor 
importante obiective.

Prezența noastră pe șantiere
le muncii patriotice ne dezvoltă 
sentimentele de stimă și res
pect față de făuritorii bunurilor 
materiale, trăsăturile de tineri 
revoluționari. Sîntem ferm ho- 
tărîți să trăim și să muncim in 
spiritul principiilor comuniste.

Vin dintr-un județ în care 
istoria este prezentă la fiecare 
pas, în care s-a născut mitul 
legendarului meșter Manole, ră
mas în conștiința noastră ca 
simbol al constructorului inves
tit cu puterea geniului creator,' 
dar și cu zbuciumul autodepăși- 
rii, al spiritului de sacrificiu — 
a spus elevul Aristotel Vătă- 
șescu, de la Grupul școlar pro
fesional al Uzinelor mecanice 
Cîmpulung-Mușcel.

Pentru noi elevii-brigadieri 
din Cîmpulung-Mușcel a fost 
o mare satisfacție că rezultatele 
muncii noastre au fost răsplă
tite. prin acordarea, trei ani con
secutiv, a Diplomei și fanionu
lui Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist. A- 
ceasta constituie un imbold și o 
angajare fermă pentru noi în
făptuiri. Vom răspunde întot
deauna „Prezent" 1 la chemări
le partidului, așa cum o lac de 
altfel elevii din întreaga țară.

în continuarea adunării are 
loc festivitatea înmînării Dra
pelului și Diplomei de onoare 
ale Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Comunist, Or
ganizației municipale Bucu
rești a U.T.C., care în primii 
doi ani ai cincinalului s-a si
tuat pe primul loc în întrecerea 
de muncă patriotică între orga
nizațiile județene ale U.T.C. To
varășul Ion Traian Ștefănescu a 
adresat cu acest prilej uteciști
lor, tuturor tinerilor din Capi
tală felicitări pentru remarcabi
lele rezultate obținute in înde
plinirea angajamentelor asuma
te, exprimîndu-și totodată con
vingerea că și de acum înainte 
vor acționa cu toată hotărirea 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
le revin.

Analizînd modul de îndepli
nire a angajamentelor la toate 
obiectivele, Biroul C.C. al 
U.T.C. a hotărit să acorde Di
ploma de onoare a Comitetului 
Central organizațiilor județene 
U.T.C. Sălaj, Bihor și Cluj care 
s-au situat în această ordine 
pe primele trei locuri, precum 
și organizațiilor județene Arad, 
Galați și Argeș, care au obți
nut și ele rezultate de presti
giu. De asemenea, Biroul C.C. 
al U.T.C. a acordat Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.C. și alte 
distincții unui număr de 180 
organizații și 560 foști brigadieri 
și tineri care s-au remarcat în 
acțiunile de muncă patriotică.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm s-a dat citire Che
mării adresate de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Consiliul Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști și Adunarea reprezentan
ților brigadierilor, tuturor ute
ciștilor, întregului tineret al pa
triei.

Aplauzele înflăcărate ale par- 
ticipanților la adunare ilustrea
ză adeziunea deplină a tineretu
lui la această patriotică che
mare, care marchează un nou 
pas pe drumul sporirii 'contri
buției tineretului la progresul 
neîntrerupt al societății noastre.

într-un nestăvilit entuziasm 
tineresc, cei prezenți au hotărit 
în încheierea adunării festive 
să adreseze o scrisoare Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Pe scena sălii Palatului a avut 
loc apoi un spectacol festiv.
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1 NICULAE STOIAN

1 STATORNICI £ 1

§ Brav entuziasm de-odinioară,
Ji-am rămas nesovăind fidel,
Inimă revoluționară $
Fluturînd pe viaduct - drapel, i

Fruntea chiar, in veghea-i austeră 1§ Clocotește-adînc de magma ei, 11 Ca o auto-betonieră
Mestecînd neîncetat idei. i

O, și-această grea armonizare
§ Ca a pietrei în betonul dur

Cu ce nevăzută încleștare $
I Și cu ce entuziasm o-ndur. s

Că nu-n bronzuri de statui, severe, 1I Ci-n betonul plămădit în mers,
Anonim, pe drum de șantiere, $

i Vreau să-mi torn cel mai' durabil vers. i
I MM ți b b îl I
§ H r 1 U r s§ $

Hei rup I 1
Cintec de brigadă,

1 Și legendă peste vremi,
$ Intr-a muncii cavalcadă
§ La apel mereu ne chemi. 1

Hei rup I
§ Front al tinerimii s$ Totdeauna în atac,
ș Tinerii-s tot printre primii §

Ca si-acum un sfert de veac.
Hei rup I

$ Demn răspuns primit-a $
Patria la-ndemnul ei §
Cină la Salva sau Agnita

I Salve străpungeau prin stei. §
i Hei rup I

Munte după munte
$ Asaltarăm la Bumbești.
$ Steagul lumina în frunte $

Cină tăiam în stinci ferești.
Hei rup I |

$ Fronturi tot mai large-și
1 Creste-al tării șantier, $

De pe Bistrița pe Argeș
Și la Porțile de Fier.

Hei rup ! 11 In aceeași carte $
Numele ni se înscriu §
De la Lotru mai departe $
Pe Mostiște sau pe Jiu.

Hei rup 1
Inimi ca văpaia, i$ Tînăr foc pulsînd în trup, $i Pină-n comunism bătaia,

■ Să răsune lung : Hei rup I
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e-am obișnuit să 
măsurăm cu sfer
tul de veac, fi să 
dăm acestei vîr- 

ste un înțeles sărbătoresc. E 
firesc, e o cifră de mult 
simbolică ; simbolul ei vine 
din viața omului fi se aplică 
la tot ce e al omului — tot 
ce sărbătorim e omenesc, e 
după chipul fi măsura noas
tră umană. De altfel, am în
cununat cu douăzeci -și cinci 
de ani, în ultima vreme, o 
mulțime de realități ale pa
triei noastre. Asta pentru că 
însăși patria, reînnoită, a 
sărbătorit de curînd douăzeci 
fi cinci de ani de republică. 
Atîtea eforturi fi atîtea înfăp
tuiri noi, atîtea elanuri fi 
scopuri înalte au pornit oda
tă cu republica, și au împli
nit sfertul de veac în jurul, 
sărbătorii ei. Și vor veni

multe alte aniversări, fiindcă 
republica a fost un nenumă
rat izvor de începuturi.

Ieri am sărbătorit din nou 
ceva. Ieri au împlinit două
zeci și cinci de ani șantierele 
de muncă patriotică ale tine
retului.

Mergem, tot tineri, de 
douăzeci și cinci de ani, pe 
un ingenios și adesea greu 
drum al construcției, ce a în
ceput la Agnita Bolorca, la 
Bumbești-Livezeni și Salva- 
Vișeu, în lunca Prutului și la 
Calați, și a ajuns azi la So
meș, pe Valea Mostiștei, la 
Tîrgoviște, la Rogojelu. Vn 
drum ol tinereții și al tine
retului.

Șantierele s-au deschis, au 
primit tineri, au crescut odată 
cu tinerii, și s-au închis în-

77
tr-o sarcină îndeplinită. O- 
biectivele realizate, netede azi 
de timp, nu mai seamănă cu 
febra seducătoare a începu
tului, și locurile, pline de 
zgomotul cotidian, nu mai 
cuprind ecoul abrupt al stri
gătelor de muncă. Acum > 
douăzeci și cinci de ani „hei- 
rup" sfredelea liniștea încă 
nepătrunsă a versanților a- 
brupți și văilor neștiute,' pe 
care azi le inelează șosele și 
căi ferate, le leagă viaducturi 
și le străpung tunele.

Febra aceasta s-a mutat în 
alte colțuri ale țării. Zgomo
tul, elanul, veselia, efortul, 
spiritul de echipă și sacrificiu 
sînt aceleași, dar peisajul s-a

ÎN CULTUL MUNCII"
de PETRU POPESCU

schimbat mereu. Căci un 
fantier e. prin firea lui, tre
cător. El transformă din rădă
cină un cadru natural fi dis
pare lăsînd în urma lui o 
minune inginerească, o operă 
finită care prin armonie fi 
civilizație nu mai spune ni
mic de ritmul sincopat al 
muncii, de efortul, sudoarea 
fi gîfîiala în sensul cel mai 
propriu al cuvîntului, de în
tinderea mușchilor și încor
darea frunților, de tot ce a 
însemnat o luptă aprigă de 
transformare. Șantierul dispa-

te. Oamenii șantierului nu. 
. Fiindcă viața, lupta revoluțio
nară, conștiința, ■ și însăși 
structura socială, mai ales în
tr-o orânduire nouă, sînt un 
gigant, permanent șantier, 
confirmat în 'mod concret de 
toate amănuntele zilnice, de 
toate elementele și formele de 
expresie, care sînt simbolic 
replica șantierelor veritabile, 
acelea cu cântece de brigadă, 
muncă unită și împlinirea ți
nui vis sub ochii deschiși ai 
oamenilor.

Viața noastră, de peste un

sfert de veac, e un imens șan
tier. Sufletul nostru, tot de 
atunci, e un vast și sonor șan
tier, în care prefacerile cele 
mai grele se petrec uneori de 
la o zi la alta.

Vn spirit al șantierului a 
pătruns în modul nostru de 
existență. Simbolul șantieru
lui, în toate, și mai ales în 
felul de a fi al tinerilor, e 
prezent și puternic.

Spiritul șantierului, un spi
rit aspru, fierbinte, atot
cuprinzător, e spiritul zilei de 
azi, al societății de azi, e spi
ritul tineretului.

Ieri, Sala Palatului,
altădată e sediul unor obști 
distinse și academice.

care

era

plină de bluze albastre de 
brigadieri. Bluze albastre, ca 
în titlul de mindrie, ca în cele 
„Trei culori" cîntate de tineri 
pe toate șantierele prin fapte 
și cuvinte, bluze ale muncii 
patriotice. Trei mii de actuali 
și foști brigadieri, reprezen- 
tîndu-i pe toți brigadierii țării, 
au salutat cu ovații și aplau
ze puternice mesajul adresat 
lor de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mesaj început cu 
cuvintele „Dragi prieterti ti
neri". Mesajul felicita pe bri
gadieri, aprecia efortul lor, 
prețioasele lor realizări, elogi
ind de fapt un adevărat mod 
de viață, „în spiritul muncii 
și în cuvîntul ei".

Acest mod de viață, această 
viziune a muncii, am căutat 
să le evocăm mai sus. Ele 
înseamnă concret realizări re
marcabile, economii impor

tonte, mari pași către îndepli
nirea cincinalului în patru ani 
și jumătate, după cum în
seamnă consolidarea unui 
profil^ moral al tînăruhii co
munist și patriot — interpre- 

i cultului 
noastră

tarea definitivă a 
muncii 
cale către un viitor fericit.

Energia celor trei 
după masă, exploda în aplau
ze fi în urate, slăvind grija 
partidului și a secretarului său 
general pentru formarea 
multilaterală, prin muncă fi 
responsabilitate, a tineretu
lui. Am ascultat amintirile 
emoționante ale brigadierilor 
de acum un sfert de veac, 
unii cu părul nins, îndemnu
rile fi urările lor către briga
diera de azi. Am văzut cum 
trece, din mina unei genera
ții în mina alteia, făclia nes
tinsă a unei mari ștafete.

ca singura

mii, ieri
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, președintele Republicii 
Chile, următoarea telegramă :

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, guvernul 
și poporul român, au salutat cu deosebită satisfacție zădărnicirea 
încercării de lovitură de stat, organizată de un grup de rebeli, 
care voiau să abată poporul chilian de pe drumul edificării unei 
vieți noi, libere și prospere.

Exprimînd cele mai calde și profunde sentimente de solida
ritate militantă cu lupta poporului chilian prieten, a guvernului 
Unității Populare, avem ferma convingere că oamenii muncii, 
toate forțele democratice, patriotice și progresiste iși vor întări 
și mai mult unitatea și coeziunea în lupta dreaptă pentru apă
rarea și realizarea idealurilor de pace, libertate și independență 
națională, pentru propășirea economică și socială a țării, pentru 
înfăptuirea programului Unității Populare.

Aș dori să reafirm și pe această cale hotărîrea de a acționa 
pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și conlu
crare statornicite între țările și popoarele noastre, în interesul 
reciproc, în folosul cauzei păcii, colaborării și înțelegerii inter
naționale.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii'Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea ministrului de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe și ale Commonwealthului 
al Marii Britanii, JULIAN AMERY, următoarea telegramă:

Excelență,
Primiți vă rog mulțumirile mele din inimă pentru aranjamen

tele minunate făcute pentru vizita mea in România și pentru 
marea ospitalitate cu care delegația mea și eu însumi am fost 
înconjurați. A fost o onoare deosebită pentru mine că mi s-a 
acordat atît de mult din timpul Excelenței Voastre și am găsit 
discuția noastră atît valoroasă cît și interesantă. Sint încredințat 
că vizita mea și discuțiile prelungite pe care mi s-a dat posi
bilitatea să le am cu miniștrii Excelenței Voastre au adus o 
contribuție la întărirea relațiilor dintre cele două țări ale 
noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea considerațiunii mele 
eelei mai înalte.

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit luni, după-amiază, pe 
președintele Consiliului Execu
tiv al Republicii Socialiste Bos
nia și Herțegovina, Dragutin 
Kosovaț, care face o vizită în 
țara noastră.

La primire a luat parte Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române in Comi

Luni după-amiază, a plecat la 
Moscova o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Brașov al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C.U.S., 

. va face o vizită, în schimb de 
experiență, în Uniunea Sovie- 
tică.
MMBI

< Prin decret al Consiliului de
< Stat, tovarășul Petrache Dănilă 
f a fost numit în calitatea de am
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sia mixtă româno-jugoslavă de 
colaborare economică.

A fost prezent Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej, lntr-o atmos
feră cordială, prietenească, au 
fost abordate probleme ale dez
voltării în continuare a relații
lor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Socialistă Federativă Iugo
slavia.

basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Venezue
la, în locul tovarășului Octavian 
Bărbulescu, care a fost reche
mat în centrala Ministerului A- 
facerilor Externe.

Luni după-amiază a sosit în 
Capitală Dragutin Kosovaț, pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Republicii Socialiste Bosnia și 
Herțegovina (R.S.F. Iugoslavia), 
împreună cu soția, care face o 
vizită în țara noastră.

cursului internațional de la Pra- 
ga. I. Ganea a totalizat 414,40 
puncte, fiind urmat în clasa
ment de A. Hajnal (Ungaria) -- 
395,05 puncte, I. Ilieș (România) 
367 puncte. Proba feminină de 
la trambulina de 3 m a revenit 
fostei campioane olimpice Mile
na Duskova cu 400,25 puncte. 
Melania Decuseară (România) 
s-a clasat pe locul 4 cu 352,60 
puncte.

• După trei runde, in turneul 
final al campionatului european 
de șah pe echipe, conduce se
lecționata Ungariei cu 14,5 punc
te (2), urmată de U.R.S.S. 13 
puncte (5), Iugoslavia 13 punc
te (3), Polonia 11 puncte (3). 
R.F. Germania 9 puncte (3), 
România 8 puncte (4), Anglia 8 
puncte (3), Elveția 7,5 puncte 
(3).

Iată rezultatele întîlnirilor din 
runda a 3-a : Iugoslavia— 
România 3-2 (3) : Gheorghiu— 
Gligorici remiză : Ciocîltea—Iv- 
kov remiză ; Ghițescu—Liubo- 
jevici 0-1 ; Mititelu—Pianinei 
remiză ; Stoica—Minici remiză ; 
Ungaria—R.F. Germania 5,5—0,5 
(2) ; U.R.S.S.—Polonia 3—2 (3) ; 
Elveția—Anglia 3,5—2,5 (2).

în meciul din runda a doua,

Plenara Consiliului
Național al Inginerilor 

și Tehnicienilor
în București a avut loc, luni, 

Plenara Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor 
(C.N.I.T.), care a dezbătut acti
vitatea desfășurată de intelec
tualitatea tehnico-economică pe 
linia promovării progresului 
tehnic în toate domeniile pen
tru îndeplinirea planului de stat 
și a angajamentelor pe anul 
1973 și a măsurilor stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 
iunie.

Desfășurată în spiritul indica
țiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor din 
mai 1972, a hotărîrilor de partid, 
lucrările plenarei au scos în 
evidență faptul că un număr tot 
mai mare de cadre tehnice aduc 
o contribuție sporită la dezvgl- 
tarea și modernizarea economiei, 
la organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, la promo
varea progresului tehnico-știin- 
țific în industrie, agricultură și 
celelalte ramuri ale producției 
materiale, la asimilarea de noi 
produse și ridicarea continuă a 
nivelului calitativ al celor exis
tente, la creșterea eficienței în 
toate domeniile de activitate.

Participanțîi la dezbateri au 
relevat, totodată, unele neajun
suri care continuă să se mani
feste în activitatea cadrelor 
tehnico-inginerești, au făcut 
propuneri menite să ducă la îm
bunătățirea muncii lor.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri privind sarcinile C.N.I.T. 
și ale comisiilor inginerilor și 
tehnicienilor.

în încheierea lucrărilor, în- 
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, a fost adoptat textul unei' 
telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.,' tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în încheierea că
reia se spune :

Consiliul Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor asigură Co
mitetul Central, pe dumnea
voastră personal, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
intelectualitatea tehnică își va 
consacra toate forțele și energia 
pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al X-lea și ale Con
ferinței Naționale ale P.C.R., 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, participînd 
mai activ la opera de construire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și contribuind în 
și mai mare măsură la obținerea 
de noi succese pe calea pro
gresului întregii societăți româ
nești.

dintre echipele U.R.S.S. și Româ
niei, au fost continuate parti
dele întrerupte : Gheorghiu a 
pierdut la Spasski, Karpov a 
cîștigat la Ghizdavu, iar Ciocil- 
tea a remizat cu Petrosian.

Scorul a devenit astfel 4,5— 
2.5 puncte în favoarea șahiști
lor sovietici, o partidă fiind în
treruptă pentru a doua oară.

• La Sofia a început un con
curs internațional de tir la care 
participă sportivi și sportive 
din R.S.S. Bielorusă, Cehoslova
cia, Grecia, R.D. Germană, 
România și Bulgaria,

Un frumos succes a obținut 
în prima zi de intreceri țintașa 
româncă Mariana Feodot, în
vingătoare în proba de armă li
beră calibru redus-poziția cul
cat cu rezultatul de 594 puncte.

• Cea de a 5-a ediție a con
cursului de tenis de masă „Ti
nerele speranțe" desfășurată la 
Varna, a reunit sportivi și spor
tive din Cehoslovacia, România, 
Iugoslavia, Ungaria și Bulgaria. 
Proba feminină a fost cîștigată 
de Palatinus (Iugoslavia), ur
mată de Smidlova (Cehoslova
cia) și de românca Lidia Iile. 
La băieți, pe primul loc s-a cla
sat iugoslavul Subotin.

Important eveniment tehnico-științific

Expoziția 
constructorilor de mașini
Cu prilejul primei sărbători a 

„Zilei constructorilor de mașini" 
în cadrul Complexului expozi- 
țional din Piața Scînteii a fost 
organizată o expoziție a princi
palelor realizări din cele două 
ministere de resort. Criteriile a- 
legerii exponatelor, ca și cele 
ale decernării premiilor în ca
drul concursului dintre expo
zanți, sint valorificarea inteli
genței tehnice proprii, noutatea 
și eficiența produsului sau teh
nologiei.

— Construcția de mașini grele, 
remarca unul dintre ghizii noș
tri, ing Armand Vasiliu, șeful 
serviciului cercetare din Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, tinde, în ultimii 
ani, să realizeze o gamă tot mai 
largă de produse care să înglo
beze maximum de concepție ro
mânească. Chiar în cazul unor 
utilaje produse inițial sub 
cență. se caută îmbunătății 
parametrilor. Mai mult, cerce
tarea științifică face eforturi 
deosebite pentru găsirea . unor 
direcții și tehnologii specifice 
posibilităților industriei româ
nești. Un exemplu concludent 
în această direcție, îmi explica 
interlocutorul meu. îl constituie 
utilajul petrolier, domeniu în 
care țara noastră a cucerit un 
binemeritat prestigiu, situîn- 
du-se pe locul III în lume ca 
volum al producției și pe locul 
II ca volum al exporturilor. 
Dintre exponatele prezentate, 
de un interes deosebit s-a bu
curat prevenitorul de erupție 
realizat ia Uzina 1 Mai Ploiești. 
Noul produs, indispensabil dez
voltării programului prioritar 
de foraj la mare adîncime, a 
fost testat cu succes și peste ho
tare, în R.F.G., demonstrindu-și 
deosebitele sale calități. Brevetat 
în țări ca Ș.U.A., R.F.G., An
glia, el are șanse mari de a se 
impune pe piața internațională.

Inteligența tehnică a devenit 
în ultimii ani o valoare de ex
port cu o vandabilitate ridicată. 
Iată de ce constructorii de ma
șini din țara noastră acordă o 
mare atenție dezvoltării com
partimentelor de cercetare-pro- 
iectare. Printre cele mai presti
gioase realizări ale cercetători
lor de la I.C.T.C.M. se numără 
și noua tehnologie de armare cu 
jet de plasmă și carburi dure 
a racordurilor de la prăjinile de 
foraj. Adoptarea acestei soluții 
originale, de un înalt nivel teh
nic, aduce o creștere a produc
tivității muncii de peste 500 la 
sută. Pentru economie, noua 

Cuprinzând o concepție originală, utilajele ro- revolver S.R.—100 cu comandă numerică, pro- 
mânețti pentru construcții se afirmă cu tot mai dus distins cu premiul I pe ramură (în dreapta) 
multă autoritate pe piața internațională. Strungul Foto : O. PLEC AN

realizare înseamnă nu numai 
evitarea unui import de utilaj și 
licență în valoare de cel puțin 
7—8 milioane de lei valută, ci și 
crearea unor reale posibilități de 
export într-un domeniu de 
mare competitivitate tehnică.

După cum aveam să aflu de 
la ing. Valerius Stanciu, șeful 
serviciului cercetări din Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini — Unelte și Electrotehni
cii, efortul pentru valorificarea 
gîndirii tehnice proprii este 
componenta principală a dezvol
tării și în acest domeniu. Astfel, 
realizări deosebite au fost înre
gistrate în proiectarea și produ
cerea de noi tipuri de mașini 
unelte comandate numeric. 
Strungul revolver SR—100 NC, 
mașina de alezat și frezat AF 
100, variatorul electronic de 
turație, roade ale unei inten
se și fructuoase colaborări între 
institutele de cercetare și între
prinderile productive, sînt nu
mai cîteva dintre exponatele 
care ilustrează progresele deo
sebite realizate în acest dome
niu.

Electronica, direcție prioritară 
de dezvoltare în ramura elec
trotehnicii, se înscrie și ea în 
acest proces de înnoire. Alături 
de produsele de larg consum, 
evoluate și ele în noi serii și 
variante complet tranzistorizate 
(cum ar fi de exemplu televizo
rul portabil, care va intra în co
merț încă în cursul acestui an), 
o dezvoltare deosebită o cu
noaște electrdnica profesională. 
Pe baza unei concepții proprii, 
originale s-au realizat aparate 
electronice de măsură și con
trol, aparate pentru automatiza
rea proceselor industriale, apa
ratură în domeniul tehnicii de 
calcul — produse de mare per
formanță și competitivitate, care 
cuprind componente electronice 
de cel mai înalt nivel tehnic, 
cum ar fi tiristoare, tranzistoare, 
circuite integrate etc.

Expoziția constructorilor de 
mașini, unul dintre cele mai 
importante evenimente tehnico- 
științifice ale anului, ilustrează 
pregnant progresele deosebite 
înregistrate în înfăptuirea indi
cațiilor de partid cu privire la 
valorificarea tot mai intensă a 
potențialului științific propriu, 
în direcția sporirii calității pro
duselor, a creșterii competitivi
tății lor pe piața externă, evi
dențiază multiplele posibilități 
existente în acest domeniu.

PETRE JUNIE

Au apărut: 
ERA SOCIALISTĂ 

revistă teoretică și social-po- 
litică a Comitetului Central 
ai Partidului Comunist 

Român.
Nit 13 — IULIE — 1973 
DIN SUMAR :
Hotărîri de însemnătate 

primordială pentru dezvolta
rea social-economică a Româ
niei ; Vasile Vilcu — înfăp
tuirea sarcinilor economice, 
obiectiv de frunte al muncii 
de partid ; Gh. Gaston Marin 
— Despre creșterea eficienței 
fondurilor de producție ; Ion 
Păcuraru — Creșterea eco
nomică și factorul uman ; 
Ion Mitran — Semnificația 
programului de educație so
cialistă a maselor ; Sergiu 
Tamaș — Ecologia dezvoltă
rii și implicațiile sale ideo
logice ; Victor Duculescu — 
Statul suveran în relațiile in
ternaționale.

Rubricile : Dialectica dez
voltării societății socialiste ; 
Știință-învățămînt ; Curente 
și idei ; Din mișcarea comu
nistă și muncitorească mon
dială : Cărți și semnificații : 
Revista revistelor ; Cuvîntul 
cititorilor.

MUNCA DE PARTID
revistă a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro

mân
NR. 13 — IULIE — 1973
DIN SUMAR :
Partidul, forța vitală a po

porului ; înfăptuirea angaja
mentelor în condițiile unei 
înalte eficiențe economice ; 
Gheorghe Zamfir : Un an de 
la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român ; 
Teodor Coman : Zootehnia, 
un domeniu care cere a fi în 
permanență îndrumat ; Vic
tor Crețu : Rezolvarea pro
blemelor la fața locului ; 
Cornelia Butnărescu : Nucleul 
vital al șantierului ; Radu 
Barbu : Prevederea, una din 
condițiile indispensabile ale 
îndrumării competente ; Du
mitra Ursu : Pe măsura 
marii aniversări ; Gheorghe 
Gheorghiță : Eforturi conju
gate pentru îmbunătățirea 
calității produselor ; Comu
niștii în primele rînduri ale 
lucrătorilor de pe ogoare ; 
Teodor Roman : Continuita
tea, caracterul concret, con
diții importante ale eficacită
ții ; Maria Cozma : Agitație 
vizuală mobilizatoare : Euge
nia Marincovici : Un fructuos 
schimb de experiență ; Ion 
Suciu : între vorba și fapta 
comunistului — o legătură 
intrinsecă.

Rubricile : Inițiative, me
tode, acțiuni ) Invățămîntul 
de partid mai atractiv, mai 
eficient ; Propaganda prin 
lecții și conferințe — planuri 
tematice ; Note critice — 
Răspunsuri la întrebările ci
titorilor ; Corespondenții ju
dețeni transmit... : Cărți noi.
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UN OM IN SĂLBĂTICIE : 
Patria (ora 10), Grâdina Festival 
(ora 20,15).

CONSPIRAȚIA — Gala filmului 
românesc : Patria (ora 20).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE z Lumina (orele 9,30; 12; 14,30; 
17; 20).

CIPRIAN PORUMBESCU î Cen
tral (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30). 
Bucegi (orele 16; 19,15); Grâdina 
Bucegi (ora 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI: 
Scala (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15); Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16); Grădina Capitol 
(ora 20,30); Grâdina Select (ora
20.15) .

GALA FILMULUI DIN R.P. 
MONGOLA : Capitol (ora 20).

LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30); Floreasca (orele 16; 
18; 20); Grădina Buzești (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) ; Stadionul Dinamo (ora
20.15) ; Grădina Luceafărul (ora
20.30) ; Grădina București (ora
20.30) .

LUPUL MARILOR ; RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele
10—19 în continuare).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA ! 
Sala Palatului (orele 17; 20,30);
Favorit (orele 9,30; 13; 16,15; 19,30); 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30); 
Modern (orele 9; 12,30; 16: 19.30); 
Grâdina Modern (ora 20,15); Fes
tival (orele 9; 12.30; 16; 19.30).

FLUTURII SINT LIBERT : Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30); Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,30); Gră
dina Aurora (ora 20,15).

SALCIMUL LILIACHIU : Uni
rea (orele 16; 18; 20); Grădina 
Unirea (ora 20,15).

SIMON TEMPLAR, INTER VINT.: 
Gri vița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Gloria (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20.45);
Volga (orele 9: 11.15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15); Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.15; 20 30).

PE ARTPTLE VTNTULUI : Arta 
(orele 10: 14.30; 19.15); Grădina 
Arta (ora 20,15).

ULTIMUL CARTUȘ î Lira (orele 
15.30; 18; 20.30); Giulești (orele 
15.30; 18; 20,15); Moșilor (orele 
15.30: 18: 20.30); Grădina Lira 
(orele 20.15); Grădina Moșilor 
(orele 20,15).

ACEA PISTCA BLESTEMATA: 
Doina (orele 11: 13,15: 15.45;
18.15: 20,30). Program de desene 
animate pentru copii — ora 9.30.

CEAȚA : Viitorul (orele 16; 18;
20.15) .

COPITT CAPTTANULUI GRANT: 
Dacia (orele 9; 11.15: 13.30: 16;
18.15: 20,30).

FATA CART VTNDE FLORI X 
Crînsfașî (orele 15.30: 18: 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR ‘ în
frățirea (orele 15.30; 18: 20.15);
Rahova (orele 15.30: 18: 20.15),

AVENTURILE LUT BABUȘCÂT 
Munca (orele 16: 18: 20).

ROND DE NO A RTF, : Miorița
(nrfie 9: 11.15: 13.30; 15.45: IR:
20.15).

MONTE CART o : Tomis (ore’e 
8 30; 11 - 13 30; 16: 18.30: 21); Gră
dina Tom)<? (orele 20.30).

COARNELE DE AUR • Progresul 
(oi'^ip IR: 18: 20).

DOMNUTUT PROFESOR CIT 
dragoste • Drumul Sării (orele 
15 ”0: IR: 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL soarelui: 
Ferentari (orele 15.30; 19).

SUNETUL MUZICII ; Cotroceni 
(orele 15.30: 19).

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

O ZI MAT LUNGA DECTT UN 
AN • Popular (orele 15,30: 18:
20.15).

DRUMUL SPRE VEST : Cosmos 
(orele 15.30 : 18; 20.15).

ADIO, ARME I : Vitan (orele 
15.30: 19); Grădina Vitan (orele
20.15).
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Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (La Teatrul de vară ,.23 
August") : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20. Teatrul Mic (La 
Arenele Romane) : PISICA SĂL
BATICA — ora 20. Teatrul de 
Comedie (La Teatrul National

„I. L. Caragiale — Sala Comedia): 
PREȘUL — ora 20. Teatrul ,,C. 
Tânase" (La Grădina Boema) : 
ESyriVAL-BOEMA — ora 20. 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
MELEAGURI FERMECATE — 
ora 18,30. Circul ,,Globus" : A-
RENA 73 (Spectacol internațional) 
— ora 19,30.
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PROGRAMUL IU

9,00 Știri. 9.05 „Incognito• ** — 
program de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : „Zefirul" de Norii 
Demetriad. 10,00 Femina-club. 11,00 
Știință și tehnică. 11,10 Profil pe 
portativ — Lucia Stănescu. 11,30 
Pentru prietenii magnetofonului ; 
muzică populară. Ora 12,00 Trans
misiuni directe din țară. 12.10 In
vitație în fonotecă. 12.55 Melodia 
zilei. 13.00 închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,00 Știrile dupâ-amie- 
zii. 17.05 Alo, Radio ! — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte : Teatru. 
18,10 Discuri rare „Orfeul și F.u- 
ridice" de Gluck (fragmente). 
18.55 Melodia zilei. 19.00 In direct... 
de la Complexul studențesc — 
Lacul Tei. 19,30 Știri. 19,35 Casa de 
discuri „Balkanton" vă oferă un 
dublu L.P. cu Lili IvanoVa. 20.90 
Biografia unei capodopere. Me- 
ninele de Velasquez. 21,00 Radio- 
super-top — muzică populară. 
22.00 Radiojurnal. 22.30 Melodia 
zilei. 22.35 Vedete ale muzicii 
ușoare. 23,15 Poetica. Iordan Chi
me t. 23,20 Jazzul și instrumentele 
sale — pianul (III). 83.55—24,00 Ul
timele știri.

• La Goteborg au continuat 
campionatele mondiale de scri
mă. După desfășurarea semifi
nalelor probei individuale de 
floretă pentru finală s-a califi
cat printre cele șase sportive și 
reprezentanta țării noastre Ana 
Pascu. Ea va evolua alături de 
Rejto (Ungaria), Schwarzen
berger (Ungaria), Nikonova 
(U.R.S.S.), Kircneis (R.F. Ger
mania) și Raczova (Cehoslova
cia).

• Proba de sabie pe echipe
din cadrul campionatelor mon
diale de scrimă de la Goteborg 
a fost cîștigată de formația Un
gariei. în finală, care a dat loc 
la o dispută extrem de strînsă, 
sabrerii maghiari au terminat 
la egalitate : 8-8 cu echipa
U.R.S.S. Beneficiind de un tu- 
șaveraj mai bun (57—60), echipa 
Ungariei a obținut victoria și 
titlul de campioană a lumii. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
echipele Italiei, Poloniei, Româ
niei și Franței.

• învingător In proba de 
trambulină de la 3 m. campio
nul român de sărituri în apă. 
Ion Ganea, a ciștlgat și proba 
de „platformă" din cadrul con
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PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.on Telex. 10,05 
Tele-enciclopedia. 10,45 Tele-cine- 
mateca pentru copii : „Aventuri
le lui Petrică" — film de desene 
animate, producție a studiourilor 
din R. P. Ungară. 11,50 Muzică și 
dansuri populare.

Tn jurul orei 12,00 Transmi
siune directă de Ia aeroportul 
Otopeni. Ceremonia, sosirii pre
ședintelui Comitetului Centrai 
al Partidului Congolez al Mun
cii, președintele Republicii 
Populare Congo, șef a! statului, 
comandant Marien N’Gouabi, 
împreună cu tovarășa Celine 
N’Gouabi, care la invitația se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, si a tovarășei Elena 
Ceaușescu, fac o vizită oficială 
de partid și de stat în țara 
noastră.

12.50 52 de Inițiative în 52 de
săptămîni. „Investiții înainte de 
termen pentru devansarea cincina
lului". 13.00 Telejurnal. 17.30 
Curs de limbă rusă. Recapi
tulare (1). 18,00 Telex. 18.05
Steaua polară — emisiune de o- 
rientare școlară șl profesională. 
Meseriile „Prelucrări prin așchie- 
re“. 18.35 Cîntece și jocuri popu
lare. 18,50 Dialog. Națiunea — în 
lumea contemporană. Participă 
Ion Rebedeu șl Cezar Radu. 19 20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Un 
an de Ia înaltul forum al parti
dului. 20,00 Cîntecul săptămînii j 
„Grîușor din Bărăgan". Interpre
tează Ana Piuaru. 20.05 Universi
tatea TV. 20.45 Seară de teatru : 
„Bălcescu" (II) de Camil Petrescu. 
Adaptare pentru televiziune și re
gia : Horea Popescu. 22,05 „24 de 
ore". Contraste In lumea capita
lului. 22,45 Recital de muzică u- 
șoară Rodica Paliu.

PROGRAMUL II

20,00 Prietenii lui Așchiuță. 20.30 
Bucureștiul și tinerii săi... Trans
misiune de la Uzinele „Vulcan". 
20.50 Agenda. 21.00 Recital Corina 
Chiriac. 20.30 în arena circului : 
Actorii la circ. 21.45 Seară de ro
manțe cu : Valy Niculescu. A- 
driana Codreanu, George Haz- 
gan. 22,10 Film serial : „Mannix".

(XVII)

AICI DĂM 
„MAREA LOVITURĂ"...
București... 12 mai 1969... Pentru „asaltul de la Lausanne", 

m-am decis la următoarea formulă : Răducanu — Sătmăreanu, 
Boc, Dan Coe, Deleanu — Dinu, Nunweiller VI — Dembrovschi, 
Tufan, Dumitrache, Lucescu, păstrînd printre. „rezerviști" pe 
Ghiță, Lupescu, Hălmăgeanu, Anca, Domide și Crăiniceanu.

...Părăsim Bucureștiul, la ora 10,30 și după o călătorie destul 
de agitată, sosim după amiază la Lausanne. Ne așteaptă masa 
și camerele la Hotel de la Paix, apoi odihna. împreună cu Vogi 
ne cufundăm în lectura gazetelor elvețiene. Antrenorul Balabio 
declară: „Vom ataca de la-nceput, dar cu grijă". Reporterul 
caută, însă, să-l tragă mai departe de limbă și se înfiripă urmă
torul dialog : Rep : Ce credeți despre adversari ? _ Balabio : 
Echipa română are o mare siguranță în apărare. Jucătorii ei se 
regrupează foarte bine (Ciogli zîmbește sceptic... „Foarte bine ? 
Destul de greu ne regrupăm, încă...") ...Ei sînt energici, și rezis- 
tenți. iar pregătirea tactică destul de bună. Rep : Dacă obțineți 
un gol. veți suna retragerea în defensivă? Balabio: Nici gînd. 
Dacă marcăm un gol, ne vom sili să-l obținem și pe-al doilea... 
«i pe-al treilea... (De data asta comentez eu : Balabio ne consi
deră victime sigure. Crede că se va reedita... Ziirich-ul !).

...13 mai 1969... Seara, vizităm stadionul Olimpic, la ora 21, 
adică tocmai atunci cînd vom începe jocul mîine seară... Gaz
dele aprind reflectoarele ți grupul nostru pornește spre terenul 
de joc. „Tricolorii" calcă pe gazon și încearcă să se aclimatizeze 
cu lumina puternică a reflectoarelor.

— E o iluminație grozavă aici, constată unul dintre jucători. 
Totul e atît de strălucitor...

— Sperăm să faceți și voi mîine seară un joc Ia înălțimea 
decorului, intervine „Ciogli baci" care știe să plaseze replica 
la timpul oportun...

...14 mai 1969... Sîntem, acum, la 15 kilometri de Lausanne, la 
Wevey, reședința celebrului comic Charlie Chaplin, o localitate 
discretă, liniștită, tocmai potrivită planurilor noastre. Am evadat 
din larma orașului și ne-am retras, aici, pe malul lacului Le
man, unde luăm și masa. Avem în față panorama splendidă a 
munților Alpi, a dealurilor și văilor scăldate în lumina aurie a 
soarelui de vară. Discutăm despre partida care ne așteaptă și 
toți băieții repetă același lucru : „Aici trebuie să dăm „lovitura". 
„Ori învingem... ori gata 1“ „Un meci nul nu interesează". „AICI 
LA LAUSANNE SE DECIDE... MEXICUL 1“

— Perfect. Mă bucură hotărîrea voastră, îi întrerup eu, dar 
totul trebuie realizat cu calm, răbdare și multă atenție la fie
care fază, atît în atac cît și în apărare. Deci, să nu uităm nimic 
din tot ce-am discutat. Folosirea exactă a marcajului, pregătirea 
jocului la mijlocul terenului, declanșarea fulgerătoare a atacuri
lor și presingul... Trebuie să deschidem scorul și în felul acesta 
le vom pune noi probleme lor... Dîndu-le o lovitură morală, cu 
un gol neașteptat, victoria va fi a noastră, cu siguranță.

Băieții mă urmăresc cu o maximă concentrare. In ochii lor 
citesc încrederea în forțele proprii și o sclipire șugubeață de 
copii năzdrăvani care pun la cale o mică poznă.

In ajunul meciului, federația helvetă ne invită la cină... Se 
înfiripă, bineînțeles, imediat discuții în legătură cu partida de 
a doua zi. După ce ciocnește paharul cu mine, secretarul fede
rației elvețiene de fotbal îmi șoptește în franceză :

— Nu trebuie să fii trist, monsieur Nicolesco, de astă dată 
n-o să se-ntîmple ce s-a întîmplat la Zurich.

— Și eu sper, domnule...
— ...De altfel, să știți câ eu am insistat sâ jucați la Lausanne, 

șl nu la Ziirich, cum fusese vorba inițial. Asta ca să nu vă 
punem într-o situație jenantă față de publicul spectator...

— Vă mulțumesc, domnule, pentru această delicată atenție.
— Asta nu-nseamnă că n-o să vă batem și acum. Dar nu cu 

7—1 ca atunci. Cu vreo 2—3 goluri diferență...
De data asta replica mea a fost mai consistentă decît cele

lalte :
— Nu vă supărați, domnule, dar aceasta este părerea dumnea

voastră, nu și a noastră... Eu vă asigur că nu vom părăsi terenul 
învinși la Lausanne !

...Autobuzul nostru este gata să intre pe poarta stadionului 
din Lausanne. Deodată, din urmă un alt autobuz ne depășește, 
în viteză și se strecoară primul pe poarta larg deschisă. Este 
mașina echipei helvete care, în mod evident, caută să obțină un 
avans psihologic asupra noastră...

— Nu-s prea politicoase gazdele, observă Lucescu.
— Nu-i nimic, izbucnește vocea tunătoare a lui Dan Coe. 

Cei din urmă... vor fi cei dintîi !...
...Pătrundem acum spre vestiare. Spectatorii ne privesc cu 

compătimire. Cunosc această „optică". Am mai întîlnit-o și pe 
alte stadioane și nu m-a impresionat cîtuși de puțin. Intrăm 
să vedem terenul de joc, dar o mare suprafață este deja ocupată 
de fotbaliștii elvețieni și de amicii lor. Mă strecor printre ei și 
trag cu urechea ca să le „iau pulsul". Sînt toți foarte încreză
tori. (Aveau șl motive, de altfel. îi bătuseră de curînd pe portu
ghezi chiar la Lisabona. Jucătorii elvețieni discută foarte re
laxați, fac fotografii).

...în sfirșit, scoțianul Wharton fluieră începutul partidei. 
O vom transforma noi oare în „epopee", așa cum am complotat 
azi ? Vom vedea... Elevețienii ne opun pe : Prosperi — Michaud 
(măturător) — Ramseller, Tacchella, Chapuisat — Odermatt. 
Signorelli — Kuhn, Kunzli, Vuilleumier, Quentin. După numai 
patru minute însă, adversarii ratează cea mai mare ocazie a 
partidei : pasa lui Odermatt îl găsește pe Quentin pe un culoar 
liber într-o ideală poziție de șut. Dinu și Boc se bîlbîie in- 
curcîndu-se reciproc, dar Răducanu intuiește pericolul cu o 
clipă mai devreme șl blochează temerar !

Apărătorii noștri își revin din uluială, strîngîndu-și rîndurile. 
Apoi încet, încet se pune în mișcare și „caruselul" de la mijlo
cul terenului. Schițăm primele tatonări spre poarta lui Prosperi... 
Dembrovschi și Tufan vin mult înapoi, operînd alături de mij
locași. (Tufan va mărturisi, de altfel, în final : — In partida 
asta am alergat cît în trei de campionat). Elvețienii presează, în 
continuare. Michaud încearcă să se propulseze și el în atac, dar 
nu știe ce-1 așteaptă in minutul 31...

Iată, constănțeanul Tufan pătrunde pe aripa dreaptă lansat de 
Radu Nunweiller și din întoarcere centrează în careu. Lucescu, 
care urmărise cu maximă concentrare acțiunea, se plasează în 
calea mingii și cu piciorul stîng îi dă direcția spre poartă... 
Michaud caută să intervină, dar nu-i mai poate schimba direc
ția... Dimpotrivă, el îi imprimă și mai multă tărie fiind astfel... 
coautorul golului românesc. E 1—0 pentru noi. Acum se poate 
spune că am făcut primul pas mare spre Mexic ! Pe banca 
noastră entuziasmul nu mai cunoaște margini... Doar eu și Ciogli 
știm că de-abia acum începe greul. Vogi, care nu împărtășește 
încă înflăcărarea „băncii", se răstește spre rezerve :

— Astîmpărați-vă odată... doar nu sîntem în minutul 91 ! 11
Zîmbetele se transformă brusc în grimase ale îngrijorării și 

toți se reașează pe bancă în tăcere. Acum trebuie să ne ținem 
bine...

...Pauza ne adună pe toți, îneîntați de reușită, la vestiare. 
Sîntem fericiți, bineînțeles, c-am obținut ce ne-am propus, dar 
nu trebuie să ne pierdem capul.

— Cum vă simțiți 7 E cineva obosit ?
— Nu, nu... Ne simțim grozav, răspund băieții.
— Bravo, Rică. Ai făcut treabă bună astăzi.
— Nici o grijă, nea Angelo, azi am marmeladă pe mîini 1 

(n.a. Expresie din dicționarul Răducanu „care se poate traduce 
prin „nu-mi alunecă mingile din mină").

După pauză, oamenii lui Balabio, probabil muștruluiți în 
cabine se năpustesc asupra noastră cu sporită înverșunare. Dar 
asaltul furibund nu reușește decît să dea prilejuri noi lui Boc 
și Răducanu să se remarce in „spațiul aerian".

Elvețienii se înverșunează tot mai mult în lupta cu apărarea 
noastră. Din cauza nervozității însă care a cuprins echipa în
treagă, ei nu se mai pot concentra suficient, nu pot organiza 
acțiuni colective. Se rezumă, deci, la impetuoase șarje indivi
duale, energice, unele dintre ele chiar violente, dar totuși mai 
ușor de lichidat. Iată însă că tocmai cînd ne este lumea mai 
dragă, Deleanu se accidentează. Ce e ds făcut ? N-am nici o 
clipă de pierdut.

— Bujor, i-ai locul lui Augustin I
Hălmăgeanu abia are timp să-și strîngă șireturile și dă buzna 

în tren. La primele mingi - neîncălzit și încă nedezmeticit — 
el se dovedește o jucărie în fața adversarilor, poticnindu-se de 
citeva ori fără să atingă balonul. Toți sintem alarmați. Dar 
stelistul își vine în fire și, imediat, are ocazia de a salva o minge 
grea de pe linia porții ! Gata, Bujor a intrat. în temă. De-acum 
putem conta pe el. Respirăm ușurați cu toții ! Un atac helvet, 
cu șapte oameni, în careul nostru ! Răducanu plonjează la pi
cioarele lui Quentin și rămîne inert la pămint, cu mingea sub 
el. Arbitrul fluieră fault și ne face semn să intrăm în teren și 
să-i dăm ajutor. Doctorul Tomescu își înșfacă trusa, o ia la 
goană, eu după el și amîndoi ajungem la fața locului gîfiind ca 
două locomotive sub presiune. (Ce să facem ? Nu mai sîntem 
atît de tineri nici eu nici doctorul). Dar deodată Răducanu. mort 
pînă atunci, înviază și ne face cu ochiul : „N-am nici pe dracu... 
Mai e mult ?“. „Trei minute, Rică, îi șoptește doctorul Tomescu 
masîndu-1 ușor pe gît". Pornim spre banca noastră, comentînd 
pe drum : „Mare actor, Răducanu". „Eu credeam că acolo și-a 
dat sufletul, mărturisește doctorul. Altădată nu-1 mai cred nici... 
mort I"

...Acum cînd au mai rămas doar trei minute. „Rică cutezăto- 
torul" se dezlănțuie în toată voia. Frazele sale încurajatoare 
adresate echipei „în stil personal" răzbesc pînă la banca noastră: 
Așa copii, păstrați mingea că mai sînt două minute după ceasul 
Universal Genâve... Pe ei și la banchet...

Meciul e jucat... Ceea ce părea imposibil la calculul hîrtiei, 
este obținut în această seară minunată pe gazonul fotbalului. 
Victorie I Victorie nesperată, poate, dar dorită cu nespusă ar
doare 1

In vestiare, băieții cîntă „Mulți ani trăiască..." Răducanu 
mărturisește : „An, slăbit cu trei kilograme in meciul ăsta !“ 
Fiecare simte, acum, nevoia să spună ceva, să-și descarce nervii, 
conectați încă la tensiunea fantastică din teren. Dembrovschi : 
„In repriza a doua a fost tare greu. Nu se mai termina, parcă..." 
Radu Nunweiller : „Rică, Boc și Dan au fost „mareșalii careu
lui". Tufan : „Dacă marcau ei în minutul patru acum plîngeam 
noi !“ Lucescu: „Nu există. Tot băteam. Astă seară n-aveam altă 
soluție, nu înțelegeți ?“ Vogi: „In sfirșit, după atîția ani. o mare 
satisfacție... Bravo băieți, toți ați fost la cota maximă 1“ Angelo 
Niculescu: „Sintem acum în fruntea grupei, cu cinci puncte 1 
Mergem in Mexic 1“



Sentimentul răspunderii Iată 
de viitorulpașnic ai Europei

Opinii pe marginea Conferinței 
pentru securitate și cooperare

însemnătatea Conferinței pentru securitate și cooperare in Eu
ropa ca eveniment politic fără precedent în istoria continentului, 
rezultatele sale și perspectivele concrete pe care ea Ie oferă 
pentru făurirea unui viitor de pace și colaborare, de înțelegere 
intre popoarele europene, sînt, în aceste zile, relevate pe larg 
In cercuri diverse ale opiniei publice, de organele de presă.

Pentru ministrul de externe 
al Austriei, RUDOLPH KIRCH- 
SCHLAEGER, „reuniunea a fost 
bună și utilă. Ea s-a dovedit un 
nou pas înainte în actualul pro
ces de destindere din lume".

Apreciind că rezultatele primei 
faze a Conferinței sînt pozitive, 
ministrul de externe al R. P. 
Bulgaria, PETAR MLADENOV, 
a declarat : „întrucît au fost a- 
probate în unanimitate reco
mandările consultărilor multila
terale și au fost stabilite datele 
convocării Comitetului de coor
donare și începerii lucrărilor 
celei de-a doua faze a Conferin
ței,. se poate trage concluzia că 
la reuniune au prevalat spiritul 
de bunăvoință și o atmosferă 
de cooperare constructivă, 
ceasta ne oferă temeiuri 
sperăm că și în viitor se

că

A- 
să 

__________t_ ___ ___ va
găsi un limbaj comun In căută
rile unei baze comune pentru a- 
doptarea de măsuri în toate pro
blemele de importanță vitală 
ale Europei".

Adjunctul ministrului de ex
terne al R.S. Cehoslovace, MI- 
LOSLAV RUJEK, a afirmat că, 
in ceea ce privește aprecierea 
generală a situației din Europa 
și determinarea unora dintre 
direcțiile activității viitoare pen
tru pregătirea celei de-a doua 
faze, la Conferință a predomi
nat o abordare de lucru, con
structivă. Adăugind că, în ace
lași climat, s-au desfășurat și 
consultările pregătitoare ale 
Conferinței el a spus : „Acest 
lucru este foarte important pen
tru etapele următoare, întrucît, 
astfel vor putea fi rezolvate 
problemele complexe ce stau în 
fața țărilor europene". Adjunc
tul ministrului de externe ceho
slovac a menționat că țara sa 
va participa activ la pregătirea 
fazei următoare a Conferinței, 
continuînd in acest scop consul
tările bilaterale cu diferite sta
te europene.

La rîndul său, șeful Departa
mentului Politic Federal al El
veției, PIERRE GRABER, a a- 
preciat că prima fază a confe
rinței a răspuns în linii gene
rale așteptărilor. El a relevat 
însă că, „pentru a vorbi de se
curitate și cooperare în Europa, 
este 
faza 
ții 
stăt 
politică 
te". _ 
doua 
va ____ ,
Pierre Graber, a declarat că a- 
ceasta va trebui să arate cu 
claritate care sînt posibilitățile 
de realizare a unei securități și 
a unei cooperări 
Europa.

„Chiar dacă în 
me există păreri 
preciat ministrul

necesar să se depășească 
declarațiilor de 

și retorica, și 
să-și dovedească 

prin soluții 
Referindu-se la 

a Conferinței, 
desfășura la

inten- 
fiecare 
voința 

concre- 
faza a 

care se 
Geneva,

adevărate în

unele proble- 
diferite, a a- 

r____  de externe al
R.D. Germane, OTTO WINZER,

caracteristic a fost faptul 
Conferința a fost pătrunsă de 
spiritul căutării și înțelegerii 
reciproce în interesul obținerii 
unor rezultate pozitive".

Exprimindu-și satisfacția pen
tru activitatea Conferinței, pen
tru atmosfera ei, ministrul afa
cerilor externe al R.F. Germa
nia. WALTER SCHEEL, a 
spus : „Nici una din țările par
ticipante nu s-a îndepărtat de 
ceea ce s-a realizat la consul
tările multilaterale. Am ajuns 
la un consens în toate proble
mele supuse dezbaterii".

Secretarul general pentru a- 
facerile externe al Iugoslaviei, 
MILOȘ MINICI, a declarat că, 
după părerea sa, „cea mai mare 
importanță o are faptul că, prin 
acceptarea propunerilor convor
birilor pregătitoare a fost favori
zată continuarea lucrărilor Con
ferinței. Se pare — a spus el 
— că etapa a doua nu va fi mai 
puțin complexă decît cea a con
vorbirilor pregătitoare. Procesul 
de destindere a încordării, ex
primat în modul cel mai direct 
chiar in cadrul Conferinței, — 
a continuat Minici — a dus deja 
la apropierea pozițiilor țărilor 
participante în numeroase pro
bleme, in primul rînd, privind 
pozițiile generale și de princi
piu. Deosebirile care există în
tre poziții și opinii, deosebiri 
care, în mod evident, nu sînt 
mici nu au fost eliminate la 
Conferință, lucru pe care, de 
altfel, nici nu l-am așteptat. De
pășind așteptările noastre, Con
ferința a manifestat pregnant 
însă, tendința de a se căuta so
luții pentru o securitate și o co
laborare mai trainică, în afara 
limitelor înguste ale divizării în 
blocuri".

în opinia ministrului de 
externe al Marii Britanii, ALEC 
DOUGLAS-HOME, atmosfera 
de desfășurare a reuniunii și 
convorbirile pe care ea le-a 
prilejuit'„AU DEPĂȘIT TOATE 
AȘTEPTĂRILE". Subliniind spi
ritul constructiv în care s-au 
desfășurat dezbaterile, șeful di
plomației britanice a spus : „La 
Conferință, cei 35 de miniștri au 
fost foarte toleranți și s-au În
țeles unul pe celălalt".

Conferința — a declarat mi
nistrul de externe al R.P. Polo
ne. STEFAN OLSZOWSKI — a 
arătat că, pe baza recunoașterii 
realităților politice și teritoria
le postbelice, este posibil, pen
tru toate statele, indiferent de 
regimul și mărimea lor, să se 
adopte măsuri pentru întărirea 
continuă a securității, înlătura
rea pericolului unor conflicte 
pe continentul european, și ex
tinderea colaborării general-eu- 
ropene. întîlnirea miniștrilor 
de externe a constituit o etapă 
importantă pentru materializa
rea ideii creării în Europa a 
unui sistem trainic de securi-

tate, bazat pe respectarea stric
tă a principiilor egalității suve
rane, integrității teritoriale, in
violabilității granițelor existente, 
a celorlalte principii ale relații
lor dintre state și, de asemenea, 
pe lărgirea cooperării economi
ce, științifice, tehnice șl cultu
rale reciproc avantajoase".

Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., ANDREI GROMlKO, 
și-a exprimat satisfacția in le
gătură cu faptul că „statele re
prezentate la reuniune au do
vedit Întreaga înțelegere a răs
punderii ce le incumbă pentru 
viitorul continentului european. 
Toți participanții — a spus 
A. Gromiko — au exprimat, în 
numele guvernelor lor, hotărîrea 
de a acționa pentru succesul 
lucrărilor viitoare ale Conferin
ței. Pe tot parcursul primei faze 
a Conferinței a existat o at
mosferă de lucru și constructi
vă, deși, se înțelege, așa cum 
se întîmplă în marile foruri in
ternaționale, în unele probleme 
s-au exprimat puncte de vedere 
diferite. Rezultatele primei faze 
a Conferinței, împreună cu re
comandările consultărilor preli
minare, au pus o bază solidă 
pentru activitatea 
pentru pregătirea 
care vor trebui să devină 
jalon istorio pe calea către 
pace trainică și durabilă 
ropa".

Relevînd însemnătatea 
ră a Conferinței, PAPA 
AL VI-LEA a declarat 
ceasta „trebuie să servească ne
voii omului de principii 
devărate și fertile, 
progresivă spre o 
cu adevărat umană 
lă, pentru făurirea 
păcii între oameni, 
societate istorică".

viitoare și 
hotărî rilor 

un 
o 

in Eu-

majo- 
PAUL 
că a-

a- 
de formSre 
perspectivă 

șl universa- 
dreptății șt 
tn actuala

„Săptămîna europeană" de la 
Helsinki a luat sfirșit. A fost o 
reuniune cu totul deosebită, un 
moment fără precedent în isto
ria continentului nostru. 35 de 
miniștri de externe reprezentînd 
statele europene, S.U.A. și Ca
nada s-au întîlnit intr-o confe
rință bogată în semnificații șl 
generatoare de perspective opti
miste. Intr-un moment al vieții 
internaționale în care contactele 
diplomatice proliferează o gamă 
largă de reuniuni, conferința 
desfășurată la Helsinki s-a im
pus prin trăsăturile el distincti
ve, prin importanța particulară 
pe care a dobîndit-o, prin rolul 
ce i-a fost destinat de a deveni 
un punct de hotar în istoria eu
ropeană. „Un moment istoric" — 
s-a spus, deseori, despre această 
conferință, chiar de la tribuna 
ei, în moderna sală „Finlandia". 
Calificativul de istoric provine 
nu nrnnal din dimensiunile eve
nimentului — prezența a 35 de 
miniștri de externe, o amploare 
pe care n-a mai cunoscut-o nici 
o altă conferință europeană de 
pînă acum. Caracterul excepțio
nal al evenimentului consumat 
Ia Helsinki este conferit de fap
tul că acest larg forum european 
a creat premise favorabile pen
tru ca problemele Europei să fie 
rezolvate cu participarea tuturor 
statelor continentului — mari, 
mijlocii sau mici — în condiții 
de deplină egalitate șl în afara 
anacronicelor formațiuni de bloc. 
Conferința aceasta — continuare 
a dialogului pregătitor de la Di
poli — a consacrat prin spiritul 
el, prin întreaga desfășurare, 
noile principii de relații interna
ționale potrivit cărora pacea șl 
securitatea în Europa șl In lume 
trebuie să fie opera comună a u- 
nor popoare suverane, indepen
dente, pe deplin stăpîne pe des
tinul lor.

Bilanțul primei faze a confe
rinței pentru securitate șl coope
rare în Europa este, fără Îndo
ială, pozitiv, constituie un re
marcabil pas înainte In direcția 
realizării dezideratului secu
rității europene. Această săptă- 
mînă de contacte multilaterale ș! 
bilaterale deschide o perspectivă 
favorabilă desfășurării cu succes 
in continuare a procesului des
tinderii, securității și cooperării 
pe continent. Europa se află as
tăzi mal aproape ca orlctnd de 
țelul securității sale reale, chiar

dacă drumul care mal trebuie 
parcurs nu este lipsit de dificul
tăți. Europa și-a dovedit, insă, 
potențialul constructiv, capacita
tea de a întreține un dialog util, 
în condițiile diversității opiniilor 
și de a acționa sub auspiciile bu
năvoinței și a unei încrederi re
ciproce crescinde. S-a verificat, 
încă o dată, clarviziunea politicii 
României socialiste, realismul 
pozițiilor ei, fertilitatea eforturi
lor pe care le-a depus cu con-

au reprezentat o ilustrare a vo
inței comune de a înălța prin 
eforturile tuturor statelor edifi
ciul securității și cooperării eu
ropene. Observatorii au remar
cat multitudinea pozițiilor comu
ne, existența unor păreri larg 
răspindite tn privința necesității 
de a se face totul pentru ca Eu
ropa să cunoască o pace dura
bilă. Faptul că încă din prima 
zi au fost adoptate unanim re
comandările finale ale consultă-

fiecare națiune — indiferent de 
mărimea el — să doblndească 
sentimentul unei veritabile secu
rități, să-și poată împlini aspira
țiile, ferită de orice acte de forță 
sau de orice ingerințe.

Acționind in spiritul mandatu
lui ce i-a fost Încredințat de că
tre conducerea de partid și de 
stat, delegația română a expri
mat opinia că securitatea euro
peană trebuie concepută ca un 
sistem de angajamente liber

Bilanful pozitiv al amplului forum
european de la Helsinki

Un succes al eforturilor
pentru securitate europeană

secvență pentru îmbunătățirea 
climatului european, pentru ca 
raporturile dintre state să fie 
conforme imperativelor prezen
tului, profundelor mutații pro
duse pe arena mondială. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia : 
„DORIM SA SE REALIZEZE ÎN 
EUROPA ASEMENEA RAPOR
TURI CARE SĂ EXCLUDĂ PO
SIBILITATEA UNOR NOI RĂZ
BOAIE. SA DESCHIDĂ PER
SPECTIVELE UNEI LARGI 
COOPERĂRI ÎN TOATE DO
MENIILE DE ACTIVITATE, SA 
ASIGURE INDEPENDENȚA ȘI 
SECURITATEA TUTUROR STA
TELOR ȘI, TOTODATĂ, SA O- 
FERE POSIBILITATEA DEZ
VOLTĂRII DE RELAȚII DE 
COLABORARE, PE BAZE NOI 
CU CELELALTE ȚARI ALE 
LUMII, CONTRIBUIND AST
FEL LA CAUZA GENERALA A 
COOPERĂRII ȘI PĂCII INTRE 
POPOARE".

Intervențiile miniștrilor de ex
terne prezenți la Helsinki n-an 
constituit doar o simplă expune
re a unor opțiuni specifice, oi

rilor pregătitoare — recomandări 
de o valoare pozitivă evidenția
tă de toate delegațiile — a cre
at o ambianță prielnică conti
nuării și amplificării dialogului, 
cu participarea egală a tuturor 
statelor. De altfel, din comuni
catul publicat la încheierea lu
crărilor reiese că faza a doua a 
conferinței se va întruni Ia Ge
neva la 18 septembrie, iar comi
tetul de coordonare cu citeva 
zile mai înainte : Ia 28 august. 
Dialogul transferat din nordicul 
oraș pe malurile Lemanului, in 
Elveția, este privit cu încredere. 
Numeroase delegații au avansat 
ldeea ca șl cea de-a treia etțpă 
a conferinței să aibă loc In a- 
cest an și să se desfășoare la 
nivel Înalt. Desigur, au existat 
In unele probleme puncte de 
vedere care nu concordă. Dar 
s-a vădit o convergență a pozi
țiilor în problemele cardinale, 
s-a constatat o convingere co
mună asupra necesității de a se 
adopta măsuri concrete, practice 
eare să asigure o dezvoltare paș
nică a continentului, astfel incit

consimțlte, clare și precise, din 
partea tuturor statelor, însoțite 
de măsuri concrete, de natură să 
ofere tuturor țărilor garanții de
pline că se află la adăpost de 
orice act de agresiune, că se pot 
dezvolta liber, in concordanță cu 
interesele și voința lor, colabo- 
rînd între ele pe temeiul prin
cipiilor fundamentale ale drep
tului internațional. După cum 
s-a subliniat in ^intervenția dele
gației noastre, promovarea pro
cesului destinderii presupune a- 
șezarea raporturilor interstatale 
pe principii noi, care trebuie să 
facă obiectul, sub formă de de
clarații 
tatc. al 
tuturor 
care să 
ranteze _  _
ordine de idei s-a arătat că se 
impune adoptarea unui docu
ment privind măsuri menite să 
facă efectivă nerecurgerea la 
forță sau amenințarea ou forță.

Punctul de vedere al țării 
noastre s-a făcut auzit cu clari
tate in legătură eu toate

solemne, acorduri șl tra- 
ti nor angajamente ale 
țărilor participante, prin 
se statueze ți să se ga- 
aplicarea lor. In aceeași

ponenteie securității europene, 
rellefîndu-ie necesitatea abordă
rii practice a problemelor dezan
gajării militare și ale dezarmă
rii, a elaborării unul program 
complex de măsuri care să fie 
înfăptuit treptat și să vizeze atît 
întregul continent, cit și diferite 
zone ale sale.

Este evident că 
securității europene 
forturi perseverente, 
deoarece obiectivul 
poate fi atins doar printr-o sin
gură reuniune, chiar dacă exis
tă un consens favorabil acestui 
deziderat. Asigurarea continuită
ții eforturilor, a dialogului an
gajat, face necesară instituirea 
unul organism de consultări des
chis tuturor statelor participante 
Ia conferință și care să urmă
rească modul de Îndeplinire a 
hotărîrilor, să pprmltă desfășu
rarea ulterioară a consultărilor, 
să pregătească noi întîlniri. Un 
asemenea organism — lipsit de 
orice prerogative supranaționale 
— ar putea să fie un factor ex
trem de pozitiv în opera de fău
rire a securității europene. 
Realitatea pledează In favoarea 
acestei idei.

Desfășurarea reuniunii de la 
Helsinki — Istoric forum al sta
telor continentului — poartă am
prenta cursului către destindere, 
pace șl cooperare pe care îl cu
noaște Europa. Ampla dezbatere 
din capitala finlandeză a relevai 
posibilitățile existente pentru o 
cotitură radicală In destinele Eu
ropei, pentru a așeza raporturile 
dintre statele continentului pe o 
bază sănătoasă, trainică. „ „

Faza următoare — de lucru în 
comisii șl subcomisii — va pu
tea consolida rezultatele de pin*  
acum, va putea duce mai de
parte oomplexul proces de reali
zare a seourftățil europene. In 
ceea ce o privește, România — 
așa cum s-a subliniat In repe
tate rîndurl de către 
autorizat exponent al 
lui nostru, tovarășul 
Ceaușescu — va depune 
tinuare noi eforturi In sprijinul 
înfăptuirii nobilelor Idealuri da 
destindere, securitate șl coope
rare ee animă popoarele Euro
pei, ale întregii lumi.

Înfăptuirea 
reclamă e- 
răbdătoare, 
propus nu

țel mai 
poporu- 
Nicolae 
in con-

corn- EUGENIU OBREA

Bun venit președintelui
Republicii Populare

Congo,Marien N Gouabi
(Urmare din pag. I) 

stingă sînt sprijinite de Marien 
N’Gouabi, fapt care duce la a- 
restarea sa. împreună cu alți 
prizonieri politici, este eliberat 
de un comando de parașutiști, 
lansați asupra închisorii din 
Brazzaville. După eliberarea sa, 
ia ființă Consiliul Național al 
Revoluției, condus de N’Gouabi, 
acțiune urmată de dizolvarea 
guvernului.

Devenind exponentul aripii de 
stingă a Mișcării Naționale a 
Revoluției, N’Gouabi este numit, 
in august 1968, comandant al ar
matei populare naționale și pre
ședinte al Consiliului Național 
al Revoluției, organul suprem al 
puterii. Citeva luni mai tirziu. 
la 31 decembrie 1968, devine șef 
al statului.

După numirea sa ca președin
te, Marien N’Go.uabi a făcut cu
noscută hotărîrea autorităților și 
poporului congolez de a depune 
eforturi susținute pentru a asi
gura dezvoltarea economică a 
țării, pentru înfăptuirea unui 
amplu program de transformări 
progresiste, pentru consolidarea 
independenței naționale. Pe plan 
internațional, Marien N’Gouabi a 
declarat că țara sa va conti
nua politica de neangajare și 
neamestec în treburile interne 
ale altor țări, pronunțîndu-se, 
totodată, pentru întărirea relații
lor bazate pe încredere și res
pect reciproc, atît cu statele ve
cine cit și cu celelalte țări ale 
lumii. Președintele congolez a 
subliniat în mod deosebit im
portanța relațiilor cu statele so
cialiste și cu țările de pe conti
nentul african.

Opinia publică din România 
întîmpină cu profund interes și 
simpatie vizita pe care președin
tele Republicii Populare Congo o 
face în țara noastră. Republica 
Socialistă România, care pune în 
centrul politicii sale_ externe 
prietenia frățească cu toate sta
tele socialiste, militează, în a- 
același timp, pentru dezvoltarea 
relațiilor politice, economice, 
culturale și tehnico-științifice cu 
toate țările lumii, pe baza prin
cipiilor independenței, suverani
tății naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile

interne, avantajului reciproc. în 
acest context, o atenție deosebi
tă este acordată dezvoltării re
lațiilor cu tinerele state inde
pendente de pe continentul afri
can, aflate în plin proces de a- 
firmare și dezvoltare. Poporul 
român urmărește, in acest sens, 
cu sentimente de profundă soli
daritate și simpatie, luptadaritate și simpatie, lupta po
poarelor africane pentru apă
rarea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, 
impotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismu- 
lui, a rasismului ; pentru reali
zarea unor profunde transfor
mări politice, economice și so
ciale, pentru valorificarea re
surselor materiale și umane 
proprii, în interesul statelor res
pective și al popoarelor lor.

In acest cadru, Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Congo se întîl- 
nesc in dorința comună de 
a dezvolta colaborarea reci
proc avantajoasă, pe multi
ple planuri. în evoluția pozitivă 
a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Con- 
golez al Muncii, un moment e- 
sențial l-a constituit vizita fă
cută in cursul anului trecut de 
președintele Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
.Ceaușescu, în Republica Popu
lară Congo, vizită apreciată ca 
o contribuție importantă la 
întărirea raporturilor de prie
tenie româno-congoleze, la cau
za păcii și înțelegerii între 
popoare. Convorbirile care au 
avut loc cu acest prilej în
tre președintele Consiliului de 
Stat al României și președintele 
congolez, precum și acordurile și 
înțelegerile încheiate, au deschis 
largi perspective cooperării re
ciproc avantajoase a celor două 
țări.

Cu convingerea că vizita pre
ședintelui N’Gouabi și a tovară
șei Celine N’Gouabi în țara 
noastră va constitui o nouă con
tribuție la extinderea acestei co
laborări, la intensificarea relații
lor de prietenie existente, po
porul român îi întîmpină cu 
bucurie pe înalții oaspeți congo
lezi, adresîndu-le tradiționala 
urare de „Bun-venit

>1
V: r

I
■i

i

!...■■

Ș;
»•

'-'j

O ■ ■■

■ r
■4 *

$■

U.R.S.S. - Uzina de cauciuc sintetic din Kulbișev.

COOPERAREA
ROMANO-ALGERIANĂ

Luni, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul educației și învățămîntului, 
care întreprinde o vizită în Al
geria, a avut convorbiri la Mi
nisterul algerian al Invățămîn- 
tului Superior și al cercetării 
științifice cu ministrul Moha
med Seddik Benyahia.

La convorbiri au luat parte 
ambasadorul României la Alger, 
Ștefan Mihai.

Cu acest prilej, s-au făcut in
formări reciproce asupra organi
zării actuale a învățămîntului 
în cele două țări, subliniindu-se 
noile direcții de dezvoltare ale 
acestuia. In context s-a relevat 
eficiența cooperării româno-al- 
geriene în domeniul respectiv, 
care a cunoscut o dezvoltare im
portantă, îndeosebi în urma vi
zitei oficiale efectuate anul tre
cut în Algeria de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
aportul profesorilor români care 
activează în Algeria la înfăptu
irea principalelor obiective ale 
învățămîntului algerian. Au fost 
examinate, de asemenea, posi
bilitățile dezvoltării în continu
are a cooperării româno-algeri- 
ene în domeniile învățămîntului 
și c.ercetăril științifice.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

După convorbiri, ministrul 
învățămîntului superior și cer
cetării științifice, Mohamed

in
Ni

Seddik Benyahia, a oferit 
onoarea tovarășului Paul 
culescu-Mizil un dejun oficial, 
care s-a desfășurat într-o am
bianță cordială.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul educa
ției și învățămîntului a avut, 
luni după-amiază, o întreve
dere cu Cherif Belkacem, 
membru al Consiliului Revo
luției, ministru de stat.

La întrevedere au partici
pat Cherif Messadia, res
ponsabil al Departamentului 
informare și orientare din a- 
paratul central al Frontului 
de Eliberare Națională, pre
cum și ambasadorul Româ
niei la Alger, Ștefan Mihai.

In cadrul convorbirii au 
fost abordate probleme pri
vind colaborarea româno-al- 
geriană, subliniindu-se de 
ambele părți dorința comună 
de a o dezvolta pe multiple 
planuri, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Calea spre unirea poporului
chilian

Cuvîntarea lui Luis Corvalan
La Teatrul „Caupollcan", din 

Santiago de Chile, a avut loc un 
miting organizat de Partidul Co
munist din Chile, la care a ros
tit o amplă cuvîntare Luis Cor
valan, secretarul general al 
P.C.C. Abordind numeroase 
probleme legate de actualitatea 
politică internă chiliană, el a 
formulat — totodată — apre
cieri și concluzii în legătură cu 
tentativa elementelor reacțio
nare de a răsturna guvernul. 
Rebeliunea a fost lnfrîntă cu 
rapiditate — a arătat vorbito
rul — datorită intervenției 
prompte și oportune a Coman
damentului forțelor armate, da
torită lealității acestor forțe și 
mobilizării

Secretarul 
s-a referit, 
organizațiile 
țle care au 
sau au instigat la încercarea de 
lovitură de stat, amintind In a- 
cest sens mișcarea fascistă, im
propriu denumită „Patria și li
bertatea", precum și implicați
ile declarațiilor făcute de con
ducerea Partidului Național, 
prin care este contestată legiti
mitatea guvernului condus de 
președintele Allende. „Crima 
comisă împotriva patriei, împo
triva securității naționale, a or
dinii constituționale și a 
disciplinei forțelor armate nu 
poate să rămînă nepedepsită. 
Chile cere maximum de pe-

clasei muncitoare, 
general al P.C.C. 

de asemenea, la 
politice de opozi- 

participat efectiv

deapsi pentru autorii rebeli
unii sedițioase și cel care au 
instigat-o" — a spus Corvalan.

Evenimentele au demonstrat 
— a relevat el, apoi, — că pe
ricolul războiului civil, asupra 
căruia Partidul comunist, ca și 
Unitatea Populară, în ansam
blul ei, au atras atenția, nu este 
„o fantezie", cum s-a exprimat 
președintele Senatului, ci o rea
litate dovedită de tentativa de 
lovitură de stat.

In cuvîntarea sa, Luis Corva
lan a arătat, totodată, că există 
posibilitatea unei înțelegeri în
tre toți chilienii, indiferent dacă 
sprijină sau nu guvernul de U- 
nitate Populară, „Intre oamenii 
muncii — țărani, funcționari, 
tehnicieni și specialiști, femei 
și studenți, slmpatizanți sau nu 
ai guvernului — dialogul este 
necesar, obligatoriu, și trebuie 
să fie privit ca o sarcină Inelu- 
dabilă. Aceasta este calea cea 
mai sigură spre unirea poporu
lui, spre evitarea diviziunii ar
tificiale a chilienilor care au 
interese comune și dușmani co
muni".

în încheierea cuvîntăril, Luis 
Corvalan a vorbit despre obiec
tivele planului de urgență ela
borat de guvern, subliniind ne
cesitatea imperioasă a succesu
lui în bătălia producției și solu
ționarea problemelor privind 
provizionarea și distribuirea 
bunuri.

Sub seninul solidarității
Întîlnirea de la Tananarive de solidaritate cu 
lupta popoarelor, tineretului și studenților 

din Africa de Sud, Namibia și Zimbabwe
In Republica Malgașă, s-a desfășurat, zilele trecute, tntîl- 

nirea internațională de solidaritate cu lupta popoarelor, tine
retului și studenților din Africa de Sud, Namibia și Zimbab
we, împotriva politicii de discriminare rasială și apartheid. La 
această întîlnire a fost reprezentată și Uniunea Tineretului 
Comunist din România.

Numeroși participant!, reprezentînd diferite organizații de 
tineret și studenți din mai multe țări africane, europene sau 
asiatice, au remarcat că întîlnirea de la Tananarive se înscrie, 
alături de alte manifestări ale opiniei publice — conferințe
le de la Bruxelles (1972), Oslo și Geneva (1973) sau alte ac
țiuni inițiate de forțele progresiste și democratice — drept o 
contribuție importantă a tinerei generați) în sprijinirea cau
zei drepte a popoarelor aflate în'luptă împotriva discrimină
rii rasiale și apartheidului, pentru dezvoltare liberă și inde
pendentă.

întîlnirea a evidențiat creșterea forței acțiunilor popoare
lor și tineretului din Africa de Sud, Namibia și Zimbabwe 
impotriva politicii rasiste a regimurilor de la Pretoria și Sa-

I
a- 
de

„S. V. A. să-și înceteze 
bombardamentele asupra 

Cambodgiei"
Raportul senatorului republican 

Edward Brooke
Senatorul republi

can Edward W. Bro
oke a cerut, la 8 iu
lie, ca S.U.A. să-și 
înceteze bombarda
mentele asupra Cam- 
bodgiei șl să-1 recu
noască pe prințul 
Norodom Sianuk 
drept șef al statului 
cambodgian — rela
tează agenția United 
Press International. 
Propunerea lui Ed
ward Brooke este 
formulată într-un ra
port de 143 de pa-

gini, Întocmit în ur
ma unui turneu pe 
care acesta l-a efec
tuat în aprilie a.c. în 
Japonia, Cambodgia 
și Vietnamul de sud, 
din însărcinarea Se
natului 
în 
senatorul 
că 
dom 
singura 
tate

American, 
raportul său, 

apreciază 
prințul Noro- 

Sianuk este 
personali- 

în măsură 
„să obțină spriji
nul popular necesar

pentru a se pune ca
păt conflictului". In 
document se mențio
nează, intre altele, 
că forțele populare, 
cambodgiene de sub 
conducerea FUNC 
și GRUNC, contro
lează situația mi
litară, fapt ilus
trat și de încercui
rea capitalei 
Penh, și că 
mai sprijinul 
dat de S.U.A. 
menține la putere re
gimul lonnolist.

Pnom 
nu- 

acor- 
mai

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

semnat, 
sesiunii 

româno- 
tehnico-

e LA 9 IULIE, s-a 
Ia Moscova, protocolul 
a XXVII-a a Comisiei 
sovietice de colaborare 
științifică.

în cadrul actualei 
părțile au examinat 
care au fost îndeplinite temele 
de colaborare tehnico-științifică 
adoptate la sesiunea precedentă 
și au convenit temele de cola
borare pentru perioada urmă
toare.

In cursul sesiunii s-a apreciat 
pozitiv activitatea desfășurată 
de organele de resort din cele 
două țări pentru dezvoltarea co
laborării tehnico-științifice ro- 
măno-sovietice,

Sentințe pronunțate 
la Bagdad

sesiuni, 
modul în

Khalek al Samarrai, fost mem
bru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, sentința 
i-a fost comutată în detențiune 
pe viață.

• TRIBUNALUL SPECIAL 
din Irak a pronunțat sentința 
capitală în procesul intentat u- 
nui alt grup de persoane implica
te în tentativa eșuată de complot 
inițiată de fostul șef al Siguran
ței generale Nazim Kezar, — 
anunță surse oficiale irakiene, 
citate de agențiile de presă.

Un decret prezidențial a con
firmat condamnarea la moarte 
a 13 persoane, iar Iui Abdel

• PREȘEDINTELE NIXON a 
primit Ia San Clemente, pe 
Huan Gen. șeful biroului de le
gătură al R.P. Chineze în S.U.A. 
Menționînd că vizita diplomatu
lui chinez a fost efectuată la 
invitația guvernului american, 
agenția CHINA NOUA anunță 
că Huan Gen avusese anterior, 
o intiinire cu Henry Kissinger, 
consilierul președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității 
naționale.

• ARGENTINA SE VA 
ALATURA grupului celor 59 
de țări nealiniate — s-a a- 
nunțat oficial. Ministerul de 
Externe al Argentinei a pre
cizat, totodată, că o delega
ție guvernamentală argenli- 
niană va participa la lucră
rile Conferinței țărilor neali
niate, programate pentru 
luna septembrie a acestui 
an, la Alger.

După cum s-a anunțat, un 
alt stat latino-american — 
Republica Panama — șl-a 
făcut cunoscută, cu puțin 
timp înainte, hotărîrea de a 
adera la organizația țărilor 
nealiniate.

lisbury, subliniindu-se în acest sens amploarea mișcărilor stu
dențești din Africa de Sud, vigoarea grevelor muncitorilor 
din Namibia, opoziția din ce în ce mai puternică a maselor 
populare din Zimbabwe împotriva politicii promovate de re
gimul lui Ian Smith.

Dezbaterile au scos în evidență faptul că amplificarea ac
țiunilor popoarelor Africii de Sud, Namibiei și Zimbabwe se 
produce în condițiile în care largul front al forțelor antiimpe- 
rialiste se afirmă tot mai puternic în lumea contemporană, 
jucînd un rol deosebit de important în sprijinirea luptei po
poarelor din Africa, Asia și America Latină pentru dezvoltare 
liberă și independentă. In acest context, participanții la re
uniune au salutat cu multă satisfacție victoriile popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian în lupta lor dreaptă pentru 
apărarea ființei naționale, pentru respectarea dreptului sacru 
de a decide de sine stătător asupra destinelor lor, fără nici un 
amestec din afară. Participanții și-au exprimat satisfacția față 
de succesele obținute de forțele patriotice din Angola, Mo- 
zambic și Guineea-Bissau, în confruntarea cu colonialismul 
portughez.

Referindu-se la politica de discriminare rasială și apart
heid, participanții au subliniat că aceasta constituie nu nu
mai o practică rușinoasă care lovește în demnitatea și per
sonalitatea umană, ci și o gravă amenințare pentru pacea 
continentului african, pentru securitatea internațională. Pro- 
nunțîndu-se pentru abolirea definitivă a unor asemenea prac
tici, participanții la întîlnire au cerut eliberarea tuturor de- 
ținuților politici afiați în închisorile regimurilor rasiste, in- 
sistînd asupra necesității încetării mandatului Africii de Sud 
asupra Namibiei și asigurării tuturor condițiilor pentru exer
citarea de către populația de culoare a drepturilor politice, 
economice, sociale și culturale, fără nici o discriminare.

In cadrul lucrărilor, cei prezenți au remarcat că există încă 
multiple posibilități de sprijinire a cauzei drepte a tineretu
lui și studenților din Africa de Sud, Namibia și Zimbabwe, 
reliefînd unele forme concrete de ajutorare și solidaritate cu 
Iunta acestora.

Participînd la Intilnirea de la Tananarive, Uniunea Tinere
tului Comunist din România a reafirmat profundele senti
mente de solidaritate de care sînt animați tinerii din patria 
noastră socialistă, exprimînd hotărîrea de-a sprijini și în vii
tor ~ Si pînă acum — lupta popoarelor și tineretului care 
se puică împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonîalismului, împotriva politicii de discriminare rasială și 
apartheid, pentru înlăturarea din viața societății a oricăror 
forme de dominație și asuprire.
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NOUL CUVERN LIBANEZ
Noul prim-ministru al Liba

nului. Takieddine Solh, a anun
țat, duminică seara, după in
tense negocieri politice, desfă
șurate timp de aproape o lună 
de zile, componența guvernului 
libanez. Takieddine Solh a de
clarat că formula definitivă a 
cabinetului a fost amînată din 
necesitatea de a realiza un gu
vern „care să inspire sprijinul 
cerut din partea tuturor libane
zilor".

Dintre cei 22 de membri ai 
cabinetului, 10 au participat și

la echipa ministerială condusă 
de Amin Hafez, 6 miniștri își 
mențin vechile portofolii, iar 
Fuad Ghosh își păstrează postul 
de vicepremier. Primul ministru 
deține și funcția de ministru al 
finanțelor, iar disputatul post 
din fruntea Ministerului de 
Interne a revenit Iui Bahij Ta- 
kieddin. Printre celelalte numiri 
menționăm pe Fuad Naffah la 
conducerea Ministerului de Ex
terne, Nasri El-Maalouf la Mi
nisterul Apărării, 
gieh la Ministerul 
Telecomunicațiilor.

Tony Fran- 
Poștelor șl
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