
Proletari din toate țările, uniti-vă I
ANUL XXIX, 

SERIA II.

Nr. 7528

4 PAGINI — 
30 BANI

JOI

2 AUGUST 1973

întâlnire între tovărășii
Nicolae Ceaușescu 

și L. I. Brejnev

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

La 1 august, a avut loc in Cri- 
meea o intilnire intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și L.I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

în cursul convorbirii, au fost 
examinate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre Par
tidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovie
tice, extinderea colaborării din
tre Republica Socialistă Româ

nia și Uniunea Sovietică in do
meniul economic și in alte do
menii, Înfăptuirea unor masuri 
in cadrul Programului complex 
al integrării economice socia
liste.

întilnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

IN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORI

Utecistele

MAR AXA STANCIU

AURELZA OPREA/V

cu mîini

ELENA GHIBU

PE ȘANTIERELE
DE INVESTIȚII
MOBILIZAREA

TUTUROR FORȚELOR!
Printr-o bună și susținută muncă politică, organizațiile 
U.T.C. sînt chemate să sprijine mai activ eforturile pen

tru realizarea la termen a tuturor obiectivelor prin:

Recrutarea, calificarea și stabilizarea 
forței de muncă 
întărirea disciplinei 
gospodăresc

șl a spiritului

Plecarea delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Democrate l'ietnam

condusă de tovarășul Fam Van Dong

*

I
*

Vă prezentăm astăzi 
secretare 
ganizații 
tricotaje 
Sibiu: 
GHIBU, 
RIANA 
tera AURELIA OPREAN. 
Trei tinere cărora dificilul 
mandat politic acordat de co
legele de organizație le-a im
pus, odată în plus, o atitu
dine exigentă față de propri
ile eforturi de producție: ele 
se află pe cea mai înaltă 
treaptă a conștiinciozității 
profesionale, printre fruntașe
le incontestabile ale întrecerii 
uteciste „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen'. In 
ultimul trimestru scurs, 
pășirile lor de plan au 
cut, lună de lună, de la 
50 de procente, iar în 
ce privește calitatea produc
ției, aceste fete, nu o dată, au

cu

U.T.C. ale unor 
de la Fabrica 
„Drapelul roșu" 
urzitoarea ELENA 
cohfecționera MA- 
STANCIU și trico-

de- 
cres- 
10 la 
ceea

fost numite „utecistele 
mîini de aur“.

Ceea ce consemnăm, 
plăcere, în cadrul prezentului 
portret colectiv.

Fototext
EM. ISOPESCU .

cu

(

ste un fapt cunoscut că dezvoltarea 
rapidă a. economiei naționale, creș
terea potențialului său productiv și 
ridicarea pe această bază a nivelu
lui de trai al poporului sint de ne- 

-eortceput >n -afara- procesului de 
investiții, a afectării de cheltuieli 

pentru, crearea de noi capacități de producție, 
pentru extinderea și modernizarea celor exis
tente. Explicabil deci, de ce și în 1973, an botă- 
ritor al cincinalului, sumele alocate acestui scop 
sint considerabile, materializarea lor trebuind să 
atragă după sine intrarea în funcțiune a 490 de 
capacități de producție principale în industrie și 
a 46 capacități agro-zootehnice însemnate. Se 
cuvine menționat că la fundamentarea acestor 
investiții s-a avut, in vedere contribuția noilor 
obiective la indeplinirea cincinalului înainte de 
termen, orice derogare de la termenele ferme 
stabilite in grafice pentru dările lor in exploa
tare puțind influența asupra ritmului de creștere 
a producției preconizat prin planul de stat.

Am considerat necesare aceste precizări întru- 
cît din analiza datelor bilanțiere înregistrate pe 
șantiere la sfirșitul primului trimestru rezultă 
că deși în circuitul industrial au fost deja racor
date circa 100 de noi obiective, capacități și secții 
de fabricație, deși aproape douăzeci dintre ele 
produc cu multe luni inainte de termen, există 
totuși o seamă de obiective la care lucrările nu

se desfășoară în ritm corespunzător, pe măsura 
posibilităților și a sarcinilor stabilite. Oprindu-ne 
atenția asupra cauzelor care generează rămine- 
rile in urmă pe unele șantiere, le vom descoperi 
invariabil in deficiențele legate de asigurarea 
integrală a documentației tehr.ipo-economice, in 
lipsa de ritmicitate in livrarea materialelor pe 
șantiere, insuficienta atenție acordată comple
tării la nivelul necesităților a forței de muncă, 
neconcordanțele intre data primirii utilajelor și 
cea a montării lor. Cu alte cuvinte nu este vorba 
in genere de cine știe ce cauze obiective ci. dim
potrivă, de cauze cit se poate de subiective, ge
nerate în principal de întirzierea stabilirii unei 
corelații optime. între proiectant-beneficiar- 
furnizor-constructor. Și tocmai pentru că este 
vorba de cauze de natură subiectivă se impune 
ca acum, cind am pășit deja in cea de-a opta 
lună a anului, cind înseși condițiile de lucru sînt 
dintre cele mai favorabile,toate forțele de pe șan
tiere să fie mobilizate pentru grăbirea ritmului 
de lucru, pentru recuperarea restanțelor și asi
gurarea condițiilor pentru realizarea integrală a 
investițiilor pe 1973. Este o obligație legală și 
morală față de societate a tuturor factorilor res
ponsabili de bunul mers al investițiilor, a tu
turor celor ce-și desfășoară activitatea în și 
pentru șantierele noilor capacități produc-

Miercuri dimineața, delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam, prim- 
ministru al guvernului R.D. 
Vietnam, și-a încheiat vizita 
oficială de prietenie făcută în 
țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Le Thanh Nghi. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al jPartidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, viceprim-ministru, 
Nguyen Co Thach, viceminis- 
tru al afacerilor externe, gene
ral maior Tran Sam, viceminis- 
tru al apărării naționale, Ngu
yen Van Dao, viceministru al 
Comerțului exterior, Nguyen 
Dang Hanh. ambasadorul R. D. 
Vietnam la București.

Aeroportul Otopeni, . unde a 
avut loc ceremonia plecării era 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale celor două țări. Pe frontis- 
piciul salonului de onoare se 
aflau portretele tovarășilor Ion 
Gheorghe Maurer și Fam Van 
Dong. Pe mari pancarte erau 
înscrise in limbile română și 
vietnameză urările : „Trăiască 
unitatea și colaborarea dintre 
țările socialiste !“, . „Trăiască 
prietenia frățească, alianța și 
colaborarea dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Democrată Vietnam".

împreună cu oaspeții, sosește 
la aeroport tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri.

La aeroport se aflau, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil și Gheor
ghe Rădulescu, membri ai Co
mitetului Executiv, ai Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Mihail Florescu, mi

nistrul industriei chimice, Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Ghcnea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Stoian, 
adjunct al ministrului comerțu
lui exterior, general colonel 
Sterian Țircă. adjunct al minis
trului apărării naționale, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale 
pentru colaborare și cooperare 
economică și tehnică, Tudor 
Zamfira, ambasadorul României 
la Hanoi. conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Sînt prezenți șefi de misiuni

diplomatice acreditați in țara 
noastră, membri ai Ambasadei 
R.D. Vietnam și alți membri ai 
corpului diplomatic.

împreună cu numeroși cetă
țeni ai Capitalei au venit la 
aeroport pentru a ura drum bun 
oaspeților tineri vietnamezi, ca
re se află yr țara noastră la 
studii sau la specializare.

Fanfara intonează irrtnurile de 
stat ale Republicii Democrate 
Vietnam și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășii Fam Van Dong și 
Ion Gheorghe Maurer trec in 
revistă garda de onoare. Con
ducătorul delegației de partid și 
guvernamentale a R.D. Vietnam

își ia rămas bun de la șef 
siunilor diplomatice, de la 
soanele oficiale române 
pe aeroport.

La despărțire tovărășii 
Gheorghe Maurer și Fam 
Dong iși string cu căldur. 
nile, se îmbrățișează.

De pe scara avionului, 
rășul Fam Van Dong salui 
o dată pe conducătorii de 
și de stat ai țării noastre. 1 
meroșii oameni ai munci 
aclamă pentru prietenia 
Republica Socialistă Rome 
R.D. Vietnam, pentru so 
tatea frățească pe care p 
român o nutrește față de 
cui popor vietnamez.

I 
Concurs | 

de admitere i
i
i
i 

superior i

încetarea din viată a tovarășul.
A

timiș: „Tehnometalul11
își dublează capacitatea

mai
1972. 
în 1974 să 

producție 
cea

pro- 
cu 50 

mare 
ur-

La 1 septembrie

(Continuare în pag. a ll-a)

Combativitate
de MIHAI STOIAN

Combinatul petrochimic Borzești. Vedere de ansamblu a lucrărilor 
de montaj ce se execută la stafia de frig necesare capacității la 

Uzina de cauciuc sintetic.

Este destui sa colinzi un șantier, să călătorești pe o șosea 
oarecare, pentru a descoperi... un adevăr elementar : ma
joritatea șoferilor sînt oameni tineri, chiar foarte tineri. Ei 
iși văd de muncă, în general, așa cum se cuvine, avind 
„pasiunea volanului" (în limite legale), nu-și precupețesc

Constructori,
urmați-le exemplul!

PRAHOVA:

La majoritatea
obiectivelor-in
avans față de

grafice
• Constructorii și montorii 

care participă la extinderea și 
modernizarea unor întreprin
deri industriale din județul Pra
hova se străduiesc să 
într-o măsură cit mai 
timpul afectat lucrărilor, 
urma eforturilor depuse, 
șantierele unora dintre obiec
tive s-au obținut avansuri mai 
mari de 30 de zile față de pre
vederile înscrise în grafice. De 
altfel, volumul lucrărilor rea
lizate peste plan de la inceputul 
anului și pină Ia. sfirșitul lunii 
iulie depășește suma de 10 mi
lioane lei. Așa de pildă, pe șan
tierul turnătoriei de oțel din

(Continuare în pag. a Il-a)

• Noi și moder
ne capacități indus
triale, deslinate pro
ducției de mașini 
și. utilaje pentru a- 
gricultură. și zooteh
nie s-au aliniat la 
startul producției în 
în cadrul întreprin
derii „Tehnometal" 
din Timișoara. Am
plasate pe platforma

industrială din zona 
de sud a municipiu
lui. noile unități dis
pun de modeme hale 
mecanice și de mon
taj, dotate cu linii 
tehnologice, ale căroi 
procese de producție 
se realizează în flux 
continuu.

Ee aceste căi, în
treprinderea „Teh-

nometal" realizează 
în acest an o 
ducție-marfă 
la sută 
decît în 
mind ca 
atingă o 
dublă fafă de 
realizată în cel de-al 
doilea an al actua
lului cincinal.

Ain
învătămintul

J

reducă 
mare 

în 
pe

Ministerul Educației și 
vățămîntuiui anunță :

în urma încheierii con
cursului de admitere în învă- I 
țămintul superior, cursuri * 
de zi și serale, din iulie 1973, ■ 
s-au ocupat locurile planifi- I 
cate pentru anul I la majori- I 
tatea facultăților și secțiilor.

Candidații reușiți la con
curs, care, potrivit Legii nr. 
14 privind organizarea apără
rii naționale a Republicii So
cialiste România, vor efectua 
stagiul militar în cursul anu
lui 1973/1974, vor fi înscriși la 
studii pentru anul universitar 
1974/1975. Candidatele reușite 
la concurs vor urma studiile 
incepind cu anul universitar 
1973/1974. făcind concomitent 
și pregătirea militară.. Candi
dații reușiți, care au efectuat 
stagiul militar sau cei scutiți 
potrivit legii își vor efectua 
studiile incepind cu’anul uni
versitar 1973/1974.

La secțiile și facultățile la 
care s-au ocupat locurile pla
nificate pentru anul I, se or
ganizează un nou concurs de 
admitere pentru completarea 
locurilor ce devin libere în a- 
nul 1973/1974 prin plecarea ti
nerilor în vederea satisfacerii 
stagiului militar. La acest 
concurs au dreptul să se pre- 
(Continuare în pag. a ll-a)

Walter Ulbricht
președintele Consiliului, de Stat 

al R. 0. Germane
Comitetul Central al Parti

dului Socialist Unit din Ger
mania, Consiliul de Stat și 
Consiliul de Miniștri, Prezi
diul Camerei Populare și Pre
zidiul Consiliului Național al 
Frontului Național ale Repu
blicii Democrate Germane a- 
nunță cu adîncă durere înce
tarea din viață, la 1 august 
1973, a tovarășului Walter Ul
bricht, membru al Biroului

Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane.

într-un buletin medical se 
arată că Walter Ulbricht a 
încetat din viață miercuri, la 
ora 12,55, ora Europei Cen
trale, după o boală grea. 
Moartea a intervenit in urma 
unui stop cardiac.

Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania
Consiliului de Sfat al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși
în numele Comitetului Central al

Comunist 
Republicii 
popor român și al meu personal, vă exprim°pro- 
fundele noastre condoleanțe in legătură cu în
cetarea din viață a tovarășului Walter Ulbricht, 
membru al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din Cermania, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

Eminent conducător de partid și de stat, mili
tant de seamă al mișcării comuniste internațio
nale, tovarășul Walter Ulbricht și-a legat strins 
viața și activitatea de cele mai importante 
evenimente ale istoriei mișcării comuniste din 
Germania, ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, constituind un. exemplu de dir- 
zenie și hotărîre in lupta împotriva exploatării

Partidului
Român, al Consiliului de Stat al 
Socialiste România, al întregului

BERLIN 
și asupririi, pentru dreptate și progres social, 
pentru triumful ideilor păcii și transformarea 
revoluționară a societății.

Tovarășul Walter Ulbricht a adus o contribu
ție remarcabilă la crearea și dezvoltarea primu-, 
lui stat german al muncitorilor și țăranilor — 
Republica Democrată Germană —, la realizările 
acestuia in opera de construire a socialismului.

în funcțiile de mare răspundere pe care le-a 
îndeplinit, Walter Ulbricht a adus o contribuție 
de seamă la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească între Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Comunist Român, 
intre Republica Democrată Germană și Repu
blica Socialistă România.

Personalitatea tovarășului Walter Ulbricht va 
rămine neștearsă in memoria comuniștilor, a 
întregului popor român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist. Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

18.000.000 lei beneficii peste plan
Cele 22 de unități ale Centra

lei industriale de utilaj tehnolo
gic chimic, petrolier și minier 
au realizat — de la începutul a- 
nului și pină acum — beneficii 
peste plan in valoare de aproxi
mativ 18 milioane lei. în vede
rea sporirii acumulărilor bănești, 
colectivele acestei mari centrale 
industriale au acționat cu per
severență asupra reducerii pre
țului de cost. Astfel, diminuind 
cu 2.8 lei, peste prevederi, chel
tuielile la 1 000 lei producție 
marfă, unitățile centralei amin
tite au realizat, în primele șapte

luni ale anului, o economie de 
10,6 milioane lei. întreprinderea 
„Grivița Roșie", de pildă, a ob
ținut aproape jumătate din vo
lumul economiilor suplimentare 
realizat pe întreaga centrală. O 
contribuție importantă în aceas
tă direcție a adus și întreprinde
rea ,.l Mai" — Ploiești, al cărei 
colectiv a înregistrat economii 
evaluate la 4.8 milioane lei. Oa
menii muncii din unitățile Cen
tralei industriale de utilaj tehno
logic chimic, petrolier și minier 
Închină aceste succese Zilei de 
23 August.

forțele (cînd este cazul) și, de ce n-am recunoaște, fac 
reale „minuni tehnice atunci cind cîte-o piesă de schimb 
lipsește și sint nevoiți să se... descurce (evident, de asta 
dată în limita precauției). în trecere aș dori să mai amin
tesc un aspect al activității șoferilor, tocmai fiindcă este 
vorba de mulți tineri : comportarea la volan. Nu de puține 
ori ne-a fost dat să-l vedem pe cite unul, altminteri cu un 
chip frumos, inteligent, scoțînd capul din cabină și azvîr- 
lind, din mers, vreunei tinere 
ginea șoselei, cine știe ce 
(ca să ne exprimăm, măcar

aflate pe trotuar sau pe mar- 
„drăgălașe vorbe"... Stupid ! 

noi, eufemistic). Senzația de

(Continuare în nao.. o lll-a) d
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Pe șantierele de investiții
■»

mobilizarea tuturor forțelor!
*9

VRANCEA:
Noua iabrită
de scule pro

duce cu șapte
luni mai

devreme
< „a Focșani și-a început ac

tivitatea. cu șapte luni mai de- 
vreme, o nouă unitate indus- 
triei constructoare de mașini, 
specializată in producția de seu
le. dispozitive și verificatoare. 
Unitatea este dotată cu mașini 
și utilaje de înaltă tehnicitate 
a eăror funcționare este în cea 
mai mare parte automatizată. 
Recent, de pe benzile de mon
taj ale fabricii au ieșit primele 
cuțite din oțel rapid pentru 
strunguri, cele dinții mașini de 
marcat, instalații de protejat <u 
masă plastică, scule, dispozitive 
și alte produse.

PRAHOVA: La
majoritatea

obiectivelor-in
avans față de

grafice
fUrniaie din pag. I)

Cimpina, construcția secțieide 
scule, dispozitive și verificatoa
re — primul obiectiv prevăzut 
in proiectul noii turnătorii — a 
fost încheiată cu două luni mai 
devreme. S-au și produs pri- 
rfiele seturi de scule. Într-Un 
ritm intens se lucrează pe. șan
tierul termocentralei de la 
Brazi, care va deveni, in actua
lul cincinal, unul’ dintre marile 
obiective energetice ale țarii. 
De asemenea, sint in- avans-, fa
ță de grafice, TUct'ările de con
strucție a noilor capacității din 
cadrul întreprinderilor de mu
cava de la Scăeni- și de-eio-rani 
din Cimpifi'a" — unități caro in 
anul viitor vor-înregistra o pro
ducție cu 30 Ta 'sută superioară 
celei realizate în acest an.

(Urmare din vag. I) 
zinte candidații care au satis
făcut stagiul militar, cei scu
tiți de “serviciul militar, pre
cum .și. fetele.

La unele facultăți și secții, 
la caro in urm* concursului 
de admitere din luna iulie nu 
s-au ocupat locurile planifi
cate. se va organiza un nou 
concurs de admitere’, la care 
vor putea participa toți can
didații care îndeplinesc, con
dițiile de admitere in invăță
mintul superior, inclusiv ti
nerii 'a'p’ți pentru serviciul mi
litar.

La acest concurs, candidații 
vor fi declarați admiși pînă 
la completarea locurilor pre
văzute In planul de școlari
zare. in ordinea descrescindă 
a mediilor, indiferent de si
tuația lor militară, așa cum 
s-a procedat și la concursul 
din luna iulie.

După completarea locurilor 
prevăzute în planul-de școla
rizare. în limita locurilor ră
mase libere pentru anul uni
versitar 1973/1974, prin pleca-

(Virmare din pag,. 1)

activită- 
cind sint 
și uma- 

acc elerării

tive. Cu toții trebuie să înțeleagă că în con
dițiile actuale înscrierea in coordonatele
exacte ale graficelor reprezintă un impe
rativ de la care nu poate fi admisă nici o 
derogare, practica demonstrînd că atunci cind 
eforturile sint comune, cind pentru fiecare și 
toate colectivele de muncă implicate în procesul 
de materializare a investițiilor, fructificarea la 
maximum a fiecărei zile de lucru se constituie 
intr-o obligație de onoare, succesul nu se lasă 
așteptat. Experiența, propria experiență, a con
structorilor și montatorilor cei ce au acum 
un rol decisiv în impulsionarea 
ții pe șantiere a relevat că atunci 
mobilizate toate resursele materiale 
ne de care dispun în vederea
ritmurilor de execuție, a creșterii productivității 
muncii termenele pot fi nu numai respectate ci 
chiar devansate. în acea stă. acțiune sint așteptați 
să participe in mai mare măsură însăși benefi
ciarii de investiții, constituirea brigăzilor proprii 
de montaj adueîndu-și adeseori o contribuție 
însemnată, scurtând timpul afectat acestor ope
rații. Mult mai bine trebuie să-și organizeze 
munca furnizorii de utilaje, astfel ca în cel mai 
scurt timp. echipamentele și materialele să 
ajungă ritmic și la timp pe șantiere pentru a 
fi încorporate noilor obiective, potrivit graficelor 
de execuție.

Dat fiind faptul că în marele detașament al 
constructorilor tinerii dețin o pondere deosebită, 
este de la sine înțeles că acestora, organizațiilor 
U.T.C.,- le revin sarcini de mare răspundere în 
realizarea la termen a tuturor obiectivelor din 
planurile de investiții. Desfășurînd o bună ți 
mobilizatoare muncă politică, organizațiile U.T.C.

sint datoare să sprijine mult mai activ, prin ac
țiuni și măsuri concrete, eforturile ce se depun 
in vederea respectării graficelor de producție, a 
realizării tuturor obiectivelor. Este de așteptat 
ca organizațiile U.T.C. să-și aducă un aport mai 
substanțial la recrutarea, calificarea și stabili
zarea forței de muncă necesare pe șantierele de 
investiție. Trebuie, totodată, să-și evidențieze 
mai pregnant inițiativele, în direcția întăririi 
disciplinei, și a spiritului gospodăresc al tineri
lor constructori, să dezvolte în rîndul acestora 
înalta responsabilitate pentru realizarea sarcini
lor ce le revin, pentru calitatea lucrărilor ce le 
execută.

Tinerii, uteciștii de pe șantierele de investiții, 
cei din întreprinderile producătoare de materia
le și utilaje, autori nu o dată a unor valoroase 
inițiative destinate realizării exemplare a sarci
nilor de producție, cărora ziarul nostru le-a re
zervat, în spațiul său. un loc de cinste sînt che
mați să semneze în acest anotimp prielnic in
tensificării activității de investiție o prezență vie 
în acest efort comun, să facă dovada unei înalte 
abnegații și dăruiri, să se integreze organic în 
această autentică „cursă contra cronometru" 
pentru ca investițiile anului în curs să intre cit 
mai curînd în circuitul producției.

Este limpede că numai print.r-o mai strînsă 
colaborare a tuturor factorilor de decizie și exe
cuție este posibilă respectarea graficelor de in
trare în funcțiune, numai în felul acesta noile 
capacități vor putea produce la termenele stabi
lite în planul de stat,, adueîndu-și, astfel, con
tribuția la realizarea angajamentului de onoare 
al intregului popor — îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen.

De la cravata
de pionier 
la carnetul
de utecist
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gorj ; Brigadierii de Ia Bovinari și Turceai

raportează noi succese

• Constructorii și monto
rii de pe șantierele obiecti
velor industriale și agricole 
din județul Gorj și-au în
deplinit înainte de termen 
sarcinile planului pe prime
le 7 luni ale anului, precum 
și principalele angajamente 
asumăte în cinstea zilei de 
23 August. La Turceai, pe 
șantierul celei mai tinere 
centrale termoelectrice a 
țării au fost turnate cu două 

. săptămini in avans, primele 
cantități de betoane pentru 

' realizarea fundației clădirii 
principale, iar la Rovinari, 
cel de-al patrulea turn de 
răcire a atins cota de 10T

metri înălțime. Succese re
marcabile au înregistrat, de 
asemenea, constructorii și 
montorii care lucrează la 
deschiderea de noi exploatări 
carbonifere în bazinele de 
lignit Rovinari și Motru. Co
lectivul șantierului Rovinari 
al Trustului de construcții și 
montaje miniere București, 
bunăoară, a realizat 300 000 
din cei 320 000 mc de tera- 
samente prevăzute pentru 
anul 1973, iar la cariera de 
lignit Lupoaia, din Valea 
Motrului, lucrările de asam
blare a două excavatoare de 
mare capacitate, destinate 
exploatării Roșia de Jiu, au

avansări de 15—45 zile. La 
rîndul lor, muncitorii șan
tierului de lucrări hidroteh
nice. care materializează im
portante . proiecte de desecare 
în zona viitoarei exploatări 
de la Poiana-Rovinari, lu
crează cu un avans de două 
săptămîni față de prevede
rile din grafice. Situațiile o- 
perative atestă că la sfirșitul 
celor 7 luni constrtictorii și 
montorii din Gorj se prezin
tă cu un, volum suplimentar 
de lucrări evaluate la circa 
6 000 000 lei, cu un milion 
mai mult decît-se consemna
se în angajamentul pe în
tregul an.

I

rea studenților în vederea e- 
fectuării stagiului militar, vor 
fi declarați admiși, in ordi
nea descrescindă a mediilor, 
numai candidații care au sa
tisfăcut stagiul militar sau 
sint scutiți conform legii, pre
cum și fetele, care au obținut 
cel puțin media 5.00 la con
cursul din septembrie.

Pentru invățămintul de zi

ji seral (exclusiv învățăm intui 
de subingineri), concursul de 
admitere va incepe la 1 sep
tembrie 1973.

La institutele, facultățile și 
secțiile la care concursul se 
desfășoară in două etape, pre
văzute in broșura ..Admite
rea in invățămintul superior 
1973“. prima etapă a acestuia 

.. se va organiza între 26—30 
august 1973.

La invățămintul de subin
gineri (zi și 'seral), concursul

de admitere va începe la 9 
septembrie 1973.

Concursul de admitere pen
tru invățămintul fără frec
vență, la toate facultățile și 
secțiile precizate în broșura 
„Admiterea in invățămintul 
superior 1973“, va incepe la 
1 septembrie.

înscrierile încep cu 6 zile 
înainte de data concursului și 
se încheie cu 24 ore înainte 
de începerea acestuia. La In
stitutul de marină din Cons
tanța înscrierile încep la data 
de 5 august 1973.

Candidații (băieți) vor tre
bui să prezinte la înscriere și 
adeverința de recrutare sau 
livretul militar.

Pînă la data de 5 august. 
1973, la sediul instituțiilor de 
invățămint superior se vor 
afișa facultățile și secțiile, 
precum și numărul locurilor 
pentru care se organizează 
concurs de admitere in luna 
septembrie 1973.

Lista facultăților și secții
lor se va publica în zilele 
următoare în ziarul nostru.• •••••••••••••••
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„...I-am curățat vopseaua 
pentru că îl îngreuna și l-am 
dat la lăcuit. Este un model 
nou. Vedeți și linia... De fapt 
un motomodel. Și aripile sint 
aproape gata, aici numai îi 
lipsesc niște 
elicopterul ăsta 
premiu la ultimul 
„Minitehnicus"...

Mă aflu acasă la Horia 
Cirstea. îmi arată atelierul 
său. unde iși petrece o bună 
parte din timp. Fiecare amă
nunt mi-1 explică cu compe
tență : 
prea-mi 
ce-i fac. Cred că și la trenul 
de aterizaj o să am ceva de 
lucru".

Preocupări ? Sau poate pa
siune ? La început am crezut 
că-i vorba de pasiune. Dar 
incă nu-1 cunoșteam. Da, 
nu-1 cunoșteam încă pe 
pionierul din clasa a Vil-a a 
Școlii generale din comuna 
Dănești. județul Gorj. Pionie
rul Horia Cirstea. în aceiași 
timp comandantul unității, 
se mîndrește în primul rind 
cu data lui de naștere : 11 
iunie. Diferența constă în 
ani : nu 1948, ci 1959. Așadar 
virsta, la care statutul U.T.C. 
permite intrarea tinerilor in 
organizația revoluționară de 
tineret. Cît despre pasiuni, 
aveam să mai descopăr cite- 

■ va : literatura, sportul sau 
corespondența cu elevi din 
străinătate. M-a interesat să 
descifrez la acest pionier cu 
ochi vioi și plini de neastâm
păr acel transfer de activități, 
de înțelegere, pe care îl pre
supune trecerea de la pio
nierat la organizația U.T.C. 
Ce cunoaște el despre U.T.C., 
cum a fost el pregătit pentru 
a deveni membru al organi
zației de tineret, ce gînduri 
nutrește odată cu implinirea 
acestui act ? Din nou m-a 
surprins siguranța răspunsu
rilor : „Despre U.T.C. știu 
multe. în primul rînd de la 
invățămintul politico-ideolo-

șuruburi. Cu 
am luat 

concurs

„jiglerul ăsta nu 
place. Dar văd eu

gic. Și apoi din participarea 
mea la acțiunile organizației 
U.T.C. la care întotdeauna ani 
fost invitat. E firesc : în 
școală sîntem doi reprezen
tanți ai elevilor : Ileana 
(Elena Guță. secretara orga
nizației U.T.C.) și cu mine. 
Trebuie în orice moment sâ 
ne cunoaștem reciproc acti
vitatea. Dar cred că eu sînt 
mai interesat să cunosc mo
dul în care acționează orga
nizația U.T.C.. felul în care 
ei își desfășoară activitățile, 
pentru ca să știu, atunci cînd 
mi-o veni rîndul, cum să 
muncesc. Dorința mea cea 
mai mare este să fiu și la 
U.T.C. sufletul organizației, 
îmi dau seama totuși că pe 
parcurs va trebui să-mi în
drept atenția către activități 
specifice organizației. dar 
deocamdată nu renunț la cele 
de azi. Ele mi-au adus nume
roase satisfacții, pentru că 
cele oferite de învățătură și 
disciplină le socotesc îndato
riri elementare, obligatorii și 
definitorii pentru orice elev".

Așadar, un pionier se pre
gătește să devină utecist. Să 
intre în organizația care mo
delează în tiparele eticii si 
echității comuniste, profilul 
tinerilor. Și e conștient de 
acest lucru. Un pionier care 
nu. pornește de la zero, el 
avînd deja o experiență în 
organizația pionierească și o 
perioadă de „observări" la 
U.T.C. Pregătirea atentă — 
care a durat nu numai în 
timp, dar și în profunzimea 
înțelegerii acestui „transfer" 
— anunță de pe acum un 
utecist de nădejde, care vine 
cu gîndul de a fi „sufletul 
organizației". Și asta-i foarte 
bine.

P.S.
scurs 
sus, o

în timonl care s-a 
de la discuția de mai 
scrisoare expediată din 

comuna Dănești ne înștiin
țează oă Horîa Cirstea a fost 
primit în rîndurile organiza
ției U.T.C.

TON TOMESCU

RBĂRILE MARII
S Premiera tragediei „Ifigenia în Taurida"

Ziua a doua a Festivalului 
..Serbările Mării" a fost marcată 
de un eveniment cultural de ex
cepție — premiera piesei mare
lui Euripide „Ifigenia în Tauri
da", care are drept centru al 
acțiunii portul Euxin. Este a 
doua tragedie antică montată de 
Teatrul de dramă și comedie din 
Constanța. Acum doi ani, tot la

Plimbare... pe Mureș.
Foto: ȘTEFAN WE1SS

Eminescu se pre
gătea să participe la 
sărbătorirea ctitori
ei de la Putna a 
marelui voievod Ște
fan cu ideile și ne
cesitățile timpului 
său. Poetului care 
nutrea gînduri și 
sentimente atît de 
înalte despre subli
mii înaintași în 
comparație cu su
fletul scăzut al con
temporanilor i se va 
fi părut vană redu
cerea serbării la o 
pioasă, pasivă reve
rență făcută nu atît 
marelui voievod cît 
unui decor pustiu. 
Ba chiar va scrie 
că serbările de la 
Putna au făcut mult 
loc nu atît venera
ției față de un tre
cut din care pre
zentul poate în- 
văța, cît autoadmi- 
rafiei partieipanți- 
lor dornici de a fi 
scoși în evidență. 
De aceea el își va și 
exprima gîndul că 
sărbătorirea trecu- 

Cy tutui trebuie trans- 
$> formată numaidecît

:<

reuniu-
prezen- 
zidurile 
nu fie 

de vor-

„Serbările mării" actorii constăn- 
țeni interpretaseră cu mult suc
ces o altă tragedie antică „Me- 
deea". S-a încercat să se reali
zeze o tradiție. Colectivul tea
trului își propune să prezinte pu
blicului în fiecare an o piesă din 
repertoriul teatrului antic. Se 
pare că aceste intenții au sorți 
de izbîndă. O dovedește succesul 
spectacolului cu piesa „Ifigenia 
în Taurida", montat în aer liber, 
în portul turistic Tomis. Regizo
rul Gheorghe Jora, un bun cunos
cător al teatrului antic, a folo
sit cu pricepere cadrul natural al 
portului Tomis. Scena sosirii băr
cii lui Oreste. de la începutul 
piesei ca și scena plecării bărcii 
din final, au fost realizate pe 
mare.

In cea de a doua zi a festi
valului în celelalte localități — 
Mangalia, Eforie, Mamaia, Năvo
dari — s-au desfășurat și alte 
manifestări artistice și sportive. 
Dintre ele spicuim; deschiderea 
festivalului și concursului „Scoica 
de aur", organizate de Consiliul 
■județean al organizației pionie
rilor. raliul automobilelor de epo
că ce a avut loc pe traseul Ma
maia, Constanța, Eforie, Manga
lia și retur, spectacolele prezen
tate de diferite ansambluri fol
clorice din tară, seri distractive 
urmate de dans. Peste iot tine
rețea, voia bună, veselia au do
minat. Serbările mării continuă.

TEODOR POGOCEANU• •••••

a în cauză a 
5 nii forțelor 
A tulul, incit
> Putnei să
> doar izbite
A be seci, menite să-i
5 înalțe pe cei ce le 
A rostesc, mari dar 
5 goale, păsări cu ari- 
S pile fripte, dar nu 
5 împovărate de un
> mesaj. Istoria rămi- 
5 ne simplu decor
> cind invocarea ci 
5 nu e determinată și 
5 dominată de nevoi- 
A le adinei ale pre- 
5 zentului,. de proble- 
$ mele ce preocupă și 
5 frămîntă pe urmașii 
\ acelui trecut. Și nu 
5 o dată din această
> cauză sub bolțile pe 
5 unde s-a făcut isto- 
$ rie au răsunat vor- 
5 be vane, iar trecu-
> tul s-a văztit con- 
5 vocat de oameni
> mici, care nu aveau 
< nevoie de el decît 
5 pentru . a-și .atribui 
A prin contaminare o 
5 măreție pe care în

ei înșiși erau de
parte de a o avea. 
Ne gîndtm la toate 
acestea provocați de 
o admirabilă idee 
căreia i se încearcă 
aplicarea de cîțiva 
ani buni: spectaco
lul teatral in deco
rul curților voievo
dale sau al cetăților 
marilor domnitori 
români. Întrebarea 
este: ce îngăduim 
să se rostească în 
umbra mărețelor zi
duri, pe sub bolți
le unde domni și 
oșteni, bătrîni și ti
neri vor fi meditat, 
de-a lungul istoriei 
noastre, la pacea 
țării și la izbăvirea 
poporului de asu
priri ? Și mai tul
burătoare devine si
tuația cînd ne gin- 
dim la eroii unui a- 
semenea spectacol, 
la cei destinați să 
întruchipeze mode
le de conducători, 
exemplare alese ale 
umanității româ
nești. Fiindcă, este 
limpede, oricit de 
departe ar fi de noi 
mistica 
talizării 
preț, nu 
nurtța la 
delului, 
ței, a forței, a înțe
lepciunii acestor e- 
roi ai istoriei și, 
dincolo de slăbiciu
nile Ori defectele ce 
nu pot ocoli pe ni
meni, punem mai 
presus nimbul mă
reției și al gloriei 
lor. Acești eroi sînt 
simboluri ale unor 
virtuți, repere ale 
unor aspirații și se 
cade să ne gîndim 
la toate acestea îna- 

trece la 
i văzut 

din

monumen- 
' cu orice 
putem re- 
ideea mo- 
a prestan-

,(«te de a t

prima parte 
spectacolul pentru
televiziune cu piesa-, . 
„Io. Mircea Vtîie- 
cod" de Dan Tăr- , 
chilă, interpretat de ( 
un colectiv al Tea
trului din Pitești, la 1 
Curtea Domnească i 
de la Tîrgoviște. 
Sînt multe momen-

te în care decorul 
se însuflețește sub 
gesturi și cuvinte e- 
moționante, dar sînt 
și multe gesturi și 
vorbe pe care deco
rul nu le încape și 
nu pentru că ar fi 
prea muri, dimpotri
vă, dar și pentru că 
cei care le rosteau ’ 
nu prea păreau pre
gătiți pentru as'a. : 
Cum prea multe < 
bătăi pe spate, foar- < 
te multă afectare în < 
rolurile feminine, și ! 
alte, unele mărunte, t 
stîngăcii. Insă din- * 
colo de ele specta- < 
colul este impresia- ! 
mint, piesa nu este < 
rea, Mircea este ve- 5 
rosimil sub înfățt- < 
șarea lui de oștean < 
înțelept, credincios < 
și laic, adică pu- < 
nîndu-t pe călugări < 
să se roage spre < 
iertarea „păcatelor" < 
ce, pentru izbăvirea < 
tării, și le ia asupra ‘ 
lui. <

Desigur că ne-ar J 
fi plăcut ca echipa 
de actori să dea do
vadă de mai multă 
omogenitate și că 
am fi rămas și mai 
îneîntati dacă per- 
sonajele, chiar Mir- 55 
cea în unele scene, 55 
ar fi dat dovadă de << 
mai multă prestanță 55 
si chiar forță. Tre- 
bule să fim realiști: 55 
sint roluri ce nu pot << 
fi jucate de oricine 55 
și hu orice actor << 
poate intra în pie- 55 
lea .lui. .Mircea, Ște- << 
fan sau Mihai Vi- 55 
teazu. Insă felul 
cum a început a- 55 
ceastă stagiune ești- $ș 
vală a televiziunii 55 
este plin de pronii- ss 
siiini ce se cuvin a- 55 
piritidate ca ori de SS 

.cite ori istoria este 55 

.reînviată nu spre a >> 
juca noi în ea ..dar 55 
pentru ă privi și în- >> 
văța de la modelele 55 
de umanitate adîn- 55 
că ce ne-au prece- 55 
dat. 5?

• k

C. STAXESCU

POȘTAȘUL INDISCRET
într-una din scrisorile sosite 

la redacție locuitorii din Agîr- 
biciu, comuna Căpușu .Mare — 
Cluj ne sesizau asupra condiții
lor grele în care copiii din a- 
cest sat sînt nevoiți să meargă 
la școală trebuind să străbată 
zilnic, pe orice vreme, distanța 
de 6 kilometri peste dealuri. De 
ce ? Pentru că întreprinderea 
de transporturi auto Cluj refu
ză. deși a intervenit în acest 
sens chiar consiliul popular ju
dețean, să introducă o cursă ca
re să asigure transportul copii
lor. Refuzul este motivat de 
starea necorespunzătoare a dru
murilor. Așa stind lucrurile fo
rul tutelar al I.T.A. Cluj — 
Centrala de transporturi auto 
din Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor — ne asi
gură că vor interveni pe lingă 
Centrala minelor de fier și ne
metalifere — ale cărei autoca
mioane transportă muncitori la 
și din Agîrbiciu — să nu mai 
permită și transportul elevilor 
deoarece drumurile impractica

bile le-ar putea pune viața în 
pericol. Ne asigură, de aseme
nea, că va interveni pe lingă 
Consiliul popular al județului 
Cluj pentru amenajarea secțiu
nii de drum jn discuție. Cu s- 
ceastă ultimă inițiativă sintem 
întru totul de acord. La prima 
propunere am avea însă ceva 
de adăugat : e dFept, circulația 
cu autocamionul pe drumuri 
impracticabile pune in pericol 
viața elevilor, dar și mersul pe 
jos. peste dealuri, pe ploaie, pe 
vint. pe ger și viscol, le pune, 
in mod sigur, sănătatea in pe
ricol. Deci nici una dintre solu
ții nu e bună. Singura rezolva
re ar fi aceea a reparării dru
murilor. Și, fiind vorba de copii, 
iar situația lor cunoscindu-se 
de către toate forurile compe
tente, n-ar fi oare cazul să de
pășim stadiul sesizărilor, al 
transferului responsabilității de 
la un Ioc Ia altul și să trecem 
cît mai grabnic la fapte ?

AL. DOBRF

SERIALUL „SCÎNTEll TINERETULUI" « SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI" « SERIALUL „SCÎNTEII TINERETULUI"

(XXIV)

După Dobrin, 
Răducanu...

La drept vorbind, nici Răducanu, nu-mi dădea prea multe 
motive de liniște aici in Mexic ! în partidele de pregătire se do
vedea superficial, distrat, fusese surprins mereu în anumite faze 
și primise goluri parabile, de la adversari de duzină. Fotografiile 
care .îi apăruseră • prin ziare și reviste ii făceau să se umfle în 
pene. Cum s-ar spune, iși luase nasul la purtare, iar in discuțiile

noastre aborda o siguranță care nu avea nici o acoperire in 
randamentul lui ca portar pe pămiritul mexican. Cînd a sosit 
la Guadalajara președintele Federației i-am exprimat temerile 
mele și în legătură eu Răducanu, iar tovarășul Mircea Ange- 
lescu s-a hotărît imediat să discute de la om la om cu „răsfățatul 
Giuleștiului". După cite am aflat, președintele i-a spus, printre 
altele :

— Ești un portar mare, Răducanule. Ai fost apreciat și de 
Saldanha. Sint convins că, aici, în Mexic vei realiza particle 
frumoase. Ți se oferă mai mult ca niciodată o premieră de gală, 
alături de toate vedetele lumii. Dar trebuie să te pregătești mult 
mai temeinic. N-o lua in glumă că nu ne arde de glume...

Răducanu asculta toate aceste cuvinte izvorîte din inimă, cu un 
aer plin de mîndrie. Pe undeva „Tamango" a rămas un uriaș cu 
suflet de copil. Se bucură teribil cind urechile îi sînt gidilate de 
complimente, se simte flatat, dar această satisfacție șe transfor
mă rapid în încredere exagerată în forțele sale și apoi în trufie.

Cuvintele președintelui și ale mele au zburat pe lingă Rădu- 
car.u foarte ușor și el si-a văzut, in continuare, de micile lui 
„escapade", de plimbările cu mașina pînă târziu după miezul 
nopții, abuzînd de sticlele de bere, „ca să nu pleznească de căldu
ră", cum se exprima de obicei, ,

...A urmat al patrulea joc de pregătire, cu F.C. Oro din 
Guadalajara, la 28 mai 1970. cind am început meciul cu Răducanu. 
Ghergheli și Dan Coe. Echipa mergea foarte slab și la pauză 
eram conduși cu 1—0. Noroc că președintele văzind evoluția 
noastră necorespunzătoare, ne sfătuiește să susținem meciul 
fără public. După primirea golului (parabil) Răducanu a cerut să 
fie schimbat. Intrigat, am alergat atunci în spatele porții sale.

— Ce ai ? — l-am intrebat.
— O întindere...
— Cînd ai făcut-o ?
— Azi. la testul Astrand. cu scărița.
— Bine. Rărnii acolo și-am să te schimb cînd voi crede eu de 

cuviință.
M-am postat, apoi, în spatele porții sale și n-am mai plecat 

pînă la pauză. Eram convins că Răducanu simulează și ținea să 
fie schimbat doar pentru ca să scuze golul primit cu mare ușu
rință. La pauză, l-am înlocuit totuși cu Adamache. iar pe Gher
gheli l-am schimbat cu Dumitru alcătuind formația : Adamache. 
Sătmăreanu. Lupescu, Dinu. Mocanu, Dumitru. R. Nunweiller, 
Dembrovschi, Tătaru, Dumitrache, Lucescu. I-am cerut apoi lui

Dinu să treacă pe postul lui Dan C.oe și am reluat jocul. De 
astă dată echipa a început să se dezmorțească și a înscris patru 
goluri.

îngrijorarea mea creștea, însă, tot mai mult. Pină la partida cu 
Anglia nu mai rămăseseră decît patru zile. Supărat de compor
tarea generală a echipei, am suspendat toate „învoirile" în oraș 
și jucătorii au rămas consemnați în incinta Gran Hotelului, 
avind la dispoziție, pentru relaxare piscina, jocurile de șah, 
table, televizorul etc.

..Noi, antrenorii, ne zăvorisem într-o cameră și de vreo două 
ore ne spărgeam capetele ca să găsim o soluție. Echipa noastră 
— acum eram conștienți, cu toții — mergea prost, rotițele ei 
scîrțîiau îngrozitor. Ne era teamă de o catastrofă în fața cam
pionilor mondiali și discutam cu multă aprindere ca să vedem 
ce e de făcut. La un moment dat, privind pe fereastră, văd o 
scenă care m-a uluit pur și simplu : Răducanu. care se dăduse 
accidentat la meciul cu F.C. Oro. îmbrăcat în short, juca acum 
tenis cu piciorul în compania lui Ivăncescu, Tufan și Pescaru, 
dovedind o. agilitate, surprinzătoare, spre marea satisfacție a 
celorlalți componenți ai echipei care îl aplaudau la „scenă des
chisă".' Probabil că „Tamango" uitase de „întinderea" de care 
făcuse, atâta caz cu-puțin timp mai înainte. Am coborît. imediat 
împreună cu ceilalți țmtrenori și .conducători pentru că simțeam 
că altfel aș.lua foc iri cameră.

— Cum e posibil. Răducanule, una ca astă; i-am reproșat eu,
silindu-mă să-mi păstrez cumpătul. Cu citeva ore înainte ie 
plingeai de întindere mușchiulară. Acum văd că nu mai ai 
nimic I .

. — Ce să fac. dom’profesor. Mă menajez și eu cum pot...
— Te nienajezi ? ! ? !
Și imediat gîndul mi-a zburat la antrenamentele din ultimul 

timp, unde Răducanu abia întindea mina după minge, scuzîn- 
du-se/că.l-a turtit căldura, apoi la toate golurile pe care le 
trecuse-n. contul său personal cu o ușurință de neiertat pentru 
un portar de talia lui. Ce nădejde să mai pun eu. oare, intr-un 
astfel de om ? E oare admisibil pentru, un linăr sportiv căruia i 
se oferă posibilitatea să-și reprezinte tara pe primă scenă a 
lumii fotbalistice să trateze cu atâta condamnabilă superficiali
tate misiunea sa ? Se poate oare uita atit de ușor totul ? Lacri
mile de fericire de pe Wembley, lacrimile amare de la București, 
după golul lui Domazos ? Muncisem cu toții atît de mult pentru 
această calificare, irosisem atâția nervi și trecusem prin atâtea

frămîntări îneît această atitudine a lui Răducanu mi se părea nu 
numai revoltătoare, dar și o palmă dată tuturor... Dacă nu aici, 
unde toate privirile erau ațintite asupra noastră și a culorilor 
țării, nu avea ambiția să dea tot ce omenește se poate da. 
ur.de să-și mai demonstreze oare Răducanu talentul, valoarea și 
curajul ? Unde ? Intr-un meci de cupă cu Rulmentul, la Birlad ?

Eu aveam nevoie de el mai mult ca oricind aici la Mexico 
unde toate privirile lumii erau ațintite asupra noastră. Și de el 
și de Dobrin aveam nevoie aici ! Aici, trebuia să unim toate ini
mile și dorințele noastre intr-un singur șuvoi al ambiției si en
tuziasmului. în fond pentru asta plecasem cu ei din țară. Cu do
rința fierbinte ca ei să-și ocupe în echipă posturile pentru care 
le repartizasem tricourile. Dar acum nici Dobrin, nici Răducanu 
nu înțelegeau lucrul acesta. Credeau, probabil. în sinea lor că 
antrenorul, presat de evenimente, va fi „maleabil", „înțelegător" 
și va închîde ochii în fața faptelor evidente, lăsîndu-se căldăt 
in picioare, de teamă să nu-1 calce alții mai târziu pe el ! A 
accepta astfel de procedee condamnabile ar fi însemnat pentru 
mine pur si simplu abdicarea de la toate principiile și răspun
derile. Și atunci m-am decis imediat. Voi continua drumul numai 
eu cei în care pot avea încredere deplină ! Voi continua drumul 
mai departe cu oameni care înțeleg rostul lor aici, cu oameni 
care doresc să lupte pînă la capăt, cu toată energia de care sint 
canabili la ora asta...

Ne-am întrunit, deții, toți cei care trebuia să -luăm o decizie : 
Mircea Angeloscu, Ion Balaș, Emerich Vogi, Nicușor, Ștefan 
Covaci și dr. Tomescu. Mi-am expus punctul de vedere solicitând 
in concluzie aprobarea pentru ca : Dobrin să fie scos din lot, iar 
Răducanu să treacă pe lista rezervelor.

Cei de față — care încercaseră și ei fără succes să găsească 
soluții discutând cu împricinatii — au fost de -acord ÎN UNANI
MITATE cu propunerile mele.

Președintele nostru, vizibil marcat de ultima abatere a giuleș- 
teanului care pusese de fapt capac la toate, a ținut chiar să pre
cizeze :

— Nu știu dacă Răducanu mai merifă să fie inclus CHIAR ÎN 
LOI'UL CELOR 16 DE PE FOAIA DE ARBITRAJ. Ar trebui să 
mai reflectăm. Și. eventual, să-1 trecem pe Gornea rezervă !

A doua zi lui Dobrin i s-au repartizat biletele pentru stadion. 
Datorită comportării sale, avea să fie de-acum înainte prezent Ja 
Campionatul Mondial in calitate de spectator, în loc să-și joace 
rolul de solist pe marea scenă de la Jalisco...

ur.de
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TELEGRAMĂ
In numele delegației Partidului celor ce Muncesc din Vietnam 

ți a Guvernului Republicii Democrate Vietnam, tovarășii FAM 
VAN’ DONG și LE THANH NGHI au trimis COMITETULUI 
CENTRAL AI, PARTIDULUI COMUNIST ROMAN și GUVER
NULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, următoarea 
telegramă :

în zalele în care am vizitat frumoasa Dumneavoastră țară — 
România, ne-arn bucurat foarte mult văzînd manifestările căl
duroase ale prieteniei vietnamo-române și realizările mari ob
ținute de poporul român în opera de construire a • socialismului, 
înainte de a părăsi țara Dumneavoastră, permiteți-ne ca, în 
numele delegației Partidului celor ce Muncesc din Vietnam și 
al guvernului Republicii Democrate Vietnam să exprimăm sincere 
mulțumiri Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
guvernului Republicii Socialiste România și poporului român 
pentru primirea foarte solemnă și cordială pe care ne-au re
zervat-o și pentru condițiile create ca vizita noastră de prie
tenie să fie încununată de succes.

Sintem profund convinși că prietenia frățească și solidari
tatea militantă dintre partidele, guvernele și popoarele ambe
lor noastre țări se vor consolida și dezvolta continuu.

Miercuri dimineața, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al T’.C.R., s-a întilnit cu Sigurd 
Omann, președintele Partidului 
Socialist Popular din Danemarca, 
care, Ia invitația C.C. al P.C.R. 
și-a petrecut concediul de o- 
dihnă în țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o

SE LUCREAZĂ INTENS 
LA SEMĂNA TUL 

CULTURILOR DUBLE
Felicitările pe care le-au pri

mit din partea conducătorului 
partidului și statului nostru cu 
ocazia încheierii secerișului, au 
constituit pentru toți lucrătorii 
ogoarelor județului Buzău cea 
mai frumoasă răsplată a muncii 
lor încordate sub soarele de 
iulie și totodată, un deosebit 
îndemn pentru continuarea, la 
aceeași tensiune și cu eficiență 
asemănătoare, a celorlalte lu
crări din fierbintea campanie a 
verii : eliberarea terenului, 
efectuarea arăturilor și mai ales, 
însămînțarea culturilor duble. 
..La data de 23 iulie, cînd am 
încheiat recoltarea griului de pe 
cele 54 000 hectare, noi aveam 
însămințată cu culturi duble mai 
bine de jumătate din suprafața 
planificată — ne declara tova
rășul Florian Nedeleu, director 
general adjunct al direcției agri
cole județene. Ulterior am putut 
dirija cea mai mare parte a celor 
peste 2 400 tractoare de care dis
punem la executarea arăturilor. 
Mai greu a fost cu eliberarea 
terenului, căci cele 401 prese de 
balotat se dovedeau insuficiente. 
S-a indicat atunci unităților ca. 
in special pe suprafețele care 
urmează să ,se însămînțeze, să se 
grăbească eliberatul și prin 
stringerea manuală a paielor și 
depozitarea lor In vrac in depo
zitele de furaje. Avînd front de 
lucru suficient, mecanizatorii au 
lucrat din plin".

Da, mecanizatorii, acești ade- 
vărați eroi ai secerișului au 
pornit din nou motoarele, de 
data aceasta avînd în spatele 
tractorului brăzdarele pluguri
lor. Și în fiecare zi, în fiecare 
noapte (căci și noaptea se lu
crează) galbenul miriștilor pierde 
teren în detrimentul negrului 
arăturii proaspete. La coopera
tiva agricolă din Vîlcelele Du
mitru Voineag. Iancu Paul. Ni- 
eolae Grama și ceilalți 15 tova
răși de muncă de citeva zile nu 
se culcă decit la miezul nopții. 
Asta pentru a face în loc de 3.5 
hectare arătură, cit prevede nor
mativul, 5 sau 6 hectare. Au 
reușit lucrînd așa. să însămin- 
țeze 250 de hectare cu porumb 
în cultură dublă, rămînîndu-le 
doar 50 de hectare pentru a pu
tea pune punct și acestui capitol 
al camoaniei de vară. Graba lor 
nil a făcut insă loc greșurilor. 
N e asigură de acest lucru omul 
cel mai indicat și cel mai... in
teresat tovarășul Marin Paul, 
inginerul șef al cooperativei. 
..Ploile din ultimele zile ne-au 
dat mari speranțe în obținerea 
unor producții mari de pe aceste 
suprafețe. Avem mare nevoie de 
acest porumb siloz pentru că

CIBINIUM’73
Edițiile precedente ale mani

festării Cibinium axate pe pro
bleme de teatru, tineret, muzi
că, literatură au avut o efici
ență incontestabilă. în urma lor 
au apărut revista „Transilva
nia", numeroase muzee sătești, 
expoziții permanente ori colec
ții, cercuri de ceramiști, forma
ții de muzică de cameră.

Anul acesta festivalul este de
dicat artelor plastice. Lărgirea 
interesului pentru o artă realis
tă, mijlocită de o receptare nu
anțată drept consecință a creș
terii gradului de cultură, a dus 
la deschiderea unei expoziții 
permanente, iar în satul Rod la 
înființarea unei tabere de crea
ție. Iar ceea ce caracterizează 
lucrările Salonului județean de 
artă grafică și de artă decorati
vă este conturarea tot mai pre
cisă a unor modalități artistice 
sub imperiul extraordinar de 
dinamic al prezentului.

Acțiuni cu profil plastic au 
loc pe o perioadă de zece luni : 
1 martie — 30 decembrie, culmi- 
nind anul acesta cu săptămîna 
cultural-artistică a festivalului 
dintre 12 și 19 august. O mani
festare permanentă în cadrul 
săptămînii o constituie „Tîrgul 
olarilor". Revitalizarea ceramicii 
este un deziderat la care tinerii 
sibieni. țin mult. De asemenea, 
teatrele cunosc o dublă eferves
cență — spectacole proprii și 
spectacole organizate de tineri, 
iar Filarmonica își trăiește via
ța la cotele nobilei sale misiuni.

Dimensiunea culturală a Si
biului se dezvăluie armonios în 
festivalul ..Cibinium ’73“ ediție 
dedicată artelor plastice. 

DUMITRU ION DINCA

convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

Președintele Senatului francez, 
Alain Poher, care se află în țara 
noastră, a fost miercuri oaspete 
al municipiului Ploiești, unde a 
vizitat Combinatul petrochimic 
Brazi, Uzinele „1 Mai“ și noi 
cartiere de locuințe.

efectivele mari pe care trebuie 
să le furajăm — peste 1 700 de 
bovine și 2 500 ovine, necesită 
mari cantități de nutrețuri. Alt
fel nu vom putea îndeplini an
gajamentul luat de a depăși 
producțiile anului trecut".

Din motive similare coopera-

PENTRU MECANIZATORII 
BUZOIENI CAMPANIA 

nu s-a Încheiat

torii din Zărnești au hotărît să 
suplimenteze cu încă 100 de hec
tare suprafața planificată inițial 
a produce a doua cultură. La 
apelul lor au răspuns prompt 
consătenii — mecanizatori. Ion 
Enaehe, Ichim Petraehe. Ion 
Cheagă, Grigore Voineagu, cei 
care cu citeva zile in urmă’ se 
întreceau care recoltează cele 
mai multe tone de griu, se luptă 
acum pentru ocuparea primului 
loc la arături. Tractoarele, bine 
întreținute, îi servesc de mi
nune, norma fiind cu regulari
tate depășită. La ora cînd apar 
aceste rînduri, pe toată întin
derea celor 500 de hectare să- 
mînța introdusă sub brazdă și-a 
început drumul germinației. Tî- 
nărul inginer șef al unității, 
Șerban Stăneseu este foarte op-

FOTO-ANCHETA „SCÎNTEII TINERETULUI** ,
ÎNTR-UN VECHI VAD AL LUI MERCUR, 

O PĂGUBITOARE „ORIGINALITATE":

COMERȚ CU 
UȘILE ÎNCHISE?

N-a trecut prea mult timp de 
cind, prin serioase investiții, 
spațiile comerciale din vechiul 
vad al Lipscanilor au fost re
date cumpărătorilor. S-au chel
tuit bani grei, proiectanții și 
constructorii au făcut risipă de 
eforturi, de imaginație și — s-o 
recunoaștem — de bun gust 
Iată, de exemplu, fața nouă a 
străzii Gabroveni, pină nu de
mult o înșiruire de fațade pră
fuite.

La tot pasul te întâmpină vi
trine atrăgătoare, în care sint 
expuse produsele meșterilor co
operatori: artizanat de cea mai 
bună calitate, originale țesături 
și obiecte de podoabă, mobilă 
de interior executată din fier 
forjat, faianță și răchită, fru
moase obiecte decorative, cele 
mai moderne confecții etc.

Alături, pe strada Covaci, 
magazinele de consignație sint 
Ia fel de bine garnisite cu lot ce

Cind controlul nu-i... acasă, gestionarii iți fac de cap. Și bișni
țarii nici nu așteaptă altceva.

SESIUNEA COMISIEI WTERGUVERNAMENTALE
ROMÂNO-SOVIETICE DE COLABORARE 

MOMICÂ
Miercuri. după-amiază. la Con

siliul de Miniștri au început lu
crările celei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale 
româno-sovietice de colaborare 
economică.

Delegația română este condusă 
de Gheorghe Rădulescu. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții româ
ne în comisie, iar delegația so
vietică de M. A. Leseciko. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
părții sovietice in comisie.

Potrivit ordinii de zi conve
nite, Comisia interguvernamen- 
tală examinează îndeplinirea 
prevederilor sesiunii precedente 
a comisiei, probleme ale dezvol
tării colaborării economice româ
no-sovietice in domeniile : con
strucțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport, mașinilor 
agricole și tractoarelor, mașini
lor unelte, construcțiilor de ma
șini pentru industria ușoară și a- 
limentară, siderurgiei, industriei 

timist pentru ceea ce vor arăta 
cântarele la toamnă. Ploaia cu 
bălți care căzuse în ajun pe 
toată raza cooperativei era 
taxată in kilograme : a dat o 
ploaie de 200 de kilograme în 
plus la hectar. „Vedeți ce bine 
e dacă ne-am grăbit cu cultu
rile duble. Peste două săptămîni 
o să fie verde aici“.

La Smeeni, dialog cu mecani
zatorul Gheorghe Toma.

— Mai aveți mult pînă termi
nați de semănat culturile duble ?

— Poimiine sintem gata. Vrem 
să prindem umezeala asta bună 
a pămintului.

— Dar știi de ce semănați 
culturi duble ? Merg aici, la 
Smeeni ?

— Merg, cum să nu meargă. 
Și-apoi cum să nu știu de ce 
semănăm ? Dacă-i timp bun 
facem și boabe. Dacă nu, facem 
mai multe silozuri cu nutrețuri. 
Cooperativa noastră, nu știu 
dacă e cea mai bună din județ 
la zootehnie, dar în orice caz e 
fruntașă. Dacă e destulă mîncare 
la animale atunci ies și laptele 
și carnea. Că îngrijitori price- 
puți există. Și mai ales acum 
după ce statul a mărit prețurile 
de achiziție, sînt interesați să 
scoată lapte mult, carne multă. 
Așa că eu înțeleg ce fac cînd ar 
și semăn — contribui și eu ca 
să realizeze zootehnia mai multe 
produse.

Precizările ministerului de re
sort indică drept urgență închie- 
ierea semănatului culturilor 
duble în următoarele 2—3 zile. 
Printr-un ultim efort, mecaniza
torii buzoieni vor încadra și 
această lucrare în epoca optimă.

OCTAVIAN MILEA

poate pofti inima unui client 
prezumtiv.

S-ar părea că există, deci, 
toate premisele ca acest vechi 
vad al lui Mercur să-și redo- 
bindească ți chiar să-și spo
rească strălucirea de odinioară, 
că există toate condițiile pentru 
ca munca harnicilor și talenta- 
ților cooperatori (toate unitățile 
de pe strada Gabroveni aparțin 
cooperației) să fie valorificată, 
să satisfacă astfel exigențele ce
lor mai cusurgii și pretențioși 
cumpărători.

Asa ar fi normal, așa cere 
logica activității economice a 
cooperației, așa se cuvine a veni 
în întâmpinarea fireștilor cerințe 
ale populației.

Un simplu tur de orizont pe 
străzile Gabroveni și Covaci ne 
convinge, insă, câ in concepția 
i eprezentanților cooperației
..normal" și „firesc" au cu totul 
alte accepțiuni. 

chimice și industriei prelucrării 
țițeiului și petrochimice, precum 
și activitatea grupelor de lucru 
româno-sovietice de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
in domeniile respective, modul 
in care se desfășoară lucrările 
de coordonare a planurilor eco
nomiilor naționale ale Republi
cii Socialiste România și Uniunii 
Sovietice pe perioada 1976—1930 
și dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri româno-sovietice.

în cursul sesiunii urmează a fi 
convenite măsuri pentru intensi
ficarea în continuare a colabo
rării si cooperării dintre Româ
nia și U.R.S.S.

La lucrări participă V. T. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. 
la București.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Cu prilejul celei de-a Vil-a 
sesiuni a Comisiei interguver- 
namentale româno-sovietice de 
colaborare economică, ambasa
dorul U.R.S.S. la București, V. I. 
Drozdenko, a oferit miercuri un 
dineu.

CONVORBIRI
ECONOMICE 
ROMÂNO — 

ALGERIENE
Tovarășul Manea Mănescu, vi

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, a pri
mit. miercuri, delegația intermi
nisterială algeriană, condusă de 
profesorul Hamid Temmar, care 
face o vizită de documentare în 
domeniul planificării, in țara 
noastră.

în cadrul convorbirii cordiale 
care a avut loc au fost abordate 
probleme ale planificării și dez
voltării economico-sociale, ale 
colaborării și cooperării econo
mice dintre România și Algeria.

A apărut revista

,, Lumea"
A apărut numărul 32 al re

vistei ,,Lumea". Revista repro
duce documentul final al întâl
nirii din Crimeea a conducăto
rilor unor partide comuniste și 
muncitorești, consemnează des
fășurarea vizitei făcute în țara 
noastră de delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Democrate Vietnam, face bilan
țul vizitei neoficiale a președin
telui Republicii Africa Centrală.

Din actualitatea externă, re
vista prezintă convorbirile în
tre cele două părți sud-vietna- 
meze, relatează, primele zile ale 
Festivalului Mondial al Tinere
tului, expune rezultatele refe
rendumului din Grecia și unele 
perspective deschise de această 
consultare prin vot. Tn ajunul 
conferinței Commonwealthuhii 
sînt analizate, într-un articol, 
antecedentele și situația actuală 
a acestei organizații. O cores
pondență din Berna relevă 
elemente actuale în orientarea 
diplomației elvețiene.

Apare un nou capitol din se
rialul „Duelul armatorilor".

împreună cu fotoreporterul 
O. Plecan am făcut acest tur de 
oi'izont într-o zi de lucru, la 
ora 10, cînd cumpărătorii — lo
calnici sau turiști — aglomerau 
in valuri perimetrul Lipscanilor. 
O zi de virf pentru comerț, o 
zi care ar trebui exploatată la 
maximum de un negustor is
cusit, dornic să-și vîndă marfa, 
într-o asemenea zi. totuși, din 
cele vreo 20 de unități ale co
operației de pe strada Gabro
veni 8 (40 la sută) erau închise. 
Prin ușile de sticlă puteai ad
mira doar mărfurile imobilizate 
înăuntru, multe pentru zeci de 
zile. Anunțuri mai mult sau 
mai puțin ilizibile și agramate 
informau ba. că gestionara e in 
concediu de boală („Ceramica"), 
ba că e în concediu de odihnă 
(„Salba"), ba că „e plecată la 
policlinică" (..Păpușa"). Alli 
responsabili n-au binevoit să 
lase nici măcar acea explicație. 
Magazinele „Cămăși". ..Răcori
toare". ..Rustic" erau închise pur 
și simplu, oferind cumpărători
lor posibili doar imaginea ten
tantă a vitrinelor.

Indiferent ce explicație ne-at 
oferi mai marii cooperației bu- 
cureștene, credem că e inaccep
tabil pentru un comerciant să 
țină închise peste o treime din 
magazinele în care s-au făcut 
atâtea investiții. în cea mai fruc
tuoasă perioadă a anului. Ca să 
nu mai vorbim de servirea 
clienților, care în multe locuri 
aduce mai grabnic a... deservire. 
Fotoreporterul a surprins pe pe
liculă citeva din atitudinile spe
cifice multor vinzători de pe 
Gabroveni. Iată, la ..Tehnome- 
najul“ se mănincă semințe in 
timp ce cumpărătorii așteaptă 
relații sau cer să fie serviți.

Constituirea Asociației 
de prietenie româno-egiptene
Miercuri după-amiază a avut 

loc in Capitală adunarea de 
constituire a Asociației de prie
tenie româno-egiptene. adunare 
organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, sub egida Frontu
lui Unității Socialiste.

Au participat Ion Turcu, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Ion Dodu Bălan, vicepreșe
dinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, repre
zentanți ai unor organizații de 
masă, personalități ale artei și 
culturii, oameni ai muncii din 
instituții și întreprinderi ale 
Capitalei, precum și studenți 
egipteni care urmează cursurile 
unor instituții de învățăniint 
din țara noastră.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Osman Assal, ambasadorul Re
publicii Arabe Egipt la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de 
Andrei Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, 
care a relevat vechile afinități 
existente între popoarele român 
și egiptean, rezultatele remar
cabile obținute în extinderea 
și diversificarea cooperării eco
nomice și tehnice în dezvoltarea

SPORT • SPORT • SPORT
De mîine, timp 

de 3 zile, 
la „Progresul"

Din nou tenis. Tenis de înaltă 
clasă. Tenis, nu de plăcere, ci de 
competiție. Se intîlnesc pentru 
a treia oară, în cariera lor, în 
„Cupa Davis", echipele Româ
niei și U.R.S.S. (Precedentele 
întâlniri au fost cîștigate de e- 
chipa noastră : 4—1, la Bucu
rești — 1969 și 3—2, la Tbilisi 
— 1972). Deci, o nouă confrun
tare de prestigiu pentru te
nisul românesc. Nimic nu ne 
poate împiedica să sperăm 
cu ardoare într-o victorie a 
reprezentanților noștri. Sin
tem martorii plini de încre
dere și admirație a unei situații

0 nouă sală de sport
La Constanța, în vecinătatea 

zonei industriale Palas. a fost 
dată în folosință o nouă sală de 
sport și educație fizică. încon
jurată de un frumos parc, noua 
construcție oferă posibilitatea or
ganizării unor întreceri sportive 
la handbal, volei, baschet, tenis, 
box, lupte și altele. Noul obiec
tiv, realizat prin strădania Aso
ciației sportive „Hidromecani
ca", va sta la dispoziția miilor 
de tineri care lucrează pe șan
tierele întreprinderii de con
strucții hidrotehnice Constanța.

(Agerpres) 

Cine e, de fapt, persoana care ține locul vânzătorului ?

de funcționare a magazinelor). 
Alături, la magazinul de fero
nerie — trei vinzători tineri au 
încins o șuetă...

Acestea sînt citeva fapte, cite
va dintre constatările noastre. 
Vom reveni cu opiniile factori
lor responsabili, ale diriguitori
lor acestui original comerț cu 
ușile închise.

OV. FAUN 
Foto: O. PLECAN

în același magazin o vinză
toare stă liniștită pe scaun râs- 
punzind fără chef unui roi de 
solicitanți. De fapt, după ținuta 
ei nu se prea poate ști dacă e 
vinzătoare, mai ales că în spate, 
un afiș mare zice că titularul 
raionului ar fi in... (ghici !)... 
Concediu. Dovezi că la „Teh- 
nomenajul", intre reclamă și 
realitate nu există nici un 
fel de... menaj. Intrăm ală
turi, la „Meșteri făurari". 
Magazinul e gol, cele două 
vinzătoare se odihnesc și ele 
după atâta... muncă. Nici măcar 
nu se ostenesc să ne privească. 
Doar n-o să se deranjeze pen
tru doi clienți 1 Mergem și pe 
strada Covaci, unde sint inșiruite 
„Consignațiile". Și aici jumă
tate din magazine par a fi ges
tionate de infirmi (concedii de 
boală 1) sau de ..boieri" care își 
permit să se odihnească tocmai 
în momentele in care ar putea 
realiza cele mai mari venituri. 
In schimb, la ușa magazinelor 
închise, așa cum se vede din 
fotografie, s-au adunat ca muș
tele și își fac mendrele bișni
țarii. Ce va fi gîndind despre 
asta conducerea O.C.L. „Consig
nația" ?

Revenim pe strada Gabroveni.
La ..Interiorul" un cordon îm

piedică accesul la raionul cel 
mai căutat ai magazinului. Iar Ia 
„Marama", cu o jumătate de oră 
înainte de închidere, la ora 12, 
ușile se închid pentru că „se 
primește marfă" (deși regula
mente civilizate spun că apro
vizionarea se face in afara orelor

continuă a relațiilor politice și 
culturale dintre România și 
Egipt.

A fost constituit apoi Comi
tetul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-egiptene, 
al cărui președinte este Glieor- 
ghe Cioară, membru al Comite
tului Executiv al C.C. a P.C.R.. 
prim-secretai- al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Vicepreședinți ai Asociației 
au fost, desemnați Gheorghe Ca- 
ranfil, adjunct al ministrului 
industriei chimice. Larisa Mun- 
teanu, secretar ăl Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei.

Mulțumind călduros pentru 
cinstea de a fi fost desemnat in 
conducerea Asociației, Gheorghe 
Cioară a arătat că. in contextul 
favorabil al evoluției continuu 
ascendente a relațiilor dintre 
cele două țări și popoare, Aso
ciației de prietenie româno- 
egiptene ii revine sarcina de a 
contribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la adîncirea și 
dezvoltarea relațiilor bazate pe 
prietenie, stimă și prețuire din
tre popoarele român și egiptean 
Vorbitorul a subliniat impor
tanța deosebită pe care a avut-o. 
pentru intensificarea acestor 
relații, vizita în Egipt, în 1972,

0 nouă confruntare de prestigiu: 
ROMÂNIA-U. R. S. S.

fericite : se înfiripă o nouă e- 
chipă românească de '„Cupa Da
vis". Și incă una redutabilă : 
Năstase, Ovici, Sântei. Un trio 
care in urmă cu două săptămipi 
ne-a adus satisfacția victoriei și 
calificării in fața echipei Noii

„Cupa Davis“

Zeelande, care avea două vedete 
de prima mărime, Fairlie și Pa- 
tun, ei inșiși triumfători în fața 
unor ași ai rachetei, de talia lui 
Newcombe, Taylor, Cox, Masters 
etc. De data aceasta, finala zo
nei europene — grupa A — adu
ce de partea cealaltă a fileului 
un team nu mai puțin redutabil 
— echipa U.R.S.S., din formația 
căreia face parte tenacele și 
ambițiosul Metreveli, finalistul 
Wimbledonului din acest an, și 
mai tinărul său partener 
Kakulia, un jucător al surprize
lor, în fața căruia, se zice, nici
odată nu poți fi sigur de victo
rie. Oaspeții noștri se antrenea
ză de zor pe terenul din Parcul 
..Progresul", în reprize succesive 
cu tricolorii, și nu se sfiesc de_- 
loc să declare că au venit la 
București să cîștige. vizînd de 
partea lor toate cele trei punc
te, în afară de cele două ale 
lui Năstase, pe care le consideră

Așa sint „serviți" cumpărăto
rii la „Tehnomenajul" 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu' 
Constituirea Asociației de prie
tenie româno-egiptene coincide 
cu adunarea de constituire, la 
Cairo, a Asociației de prietenie 
egipteano-române căreia ii 
transmitem urări călduroase de 
activitate rodnică.

A luat apoi cuvîntul Osman 
Assal. ambasadorul Republicii 
Arabe Egipt la București, care 
a spus printre altele : Relațiile 
de prietenie româno-egiptene 
au cunoscut, după vizita preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu in 
Egipt, o evoluție nouă: cu acest 
prilej au fost stabilite relații 
personale cu președintele Re
publicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat. în ultimul timp au sporit 
acțiunile de cooperare între ce
le două popoare, au avut loc 
schimburi de delegații între 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Socialistă Arabă. au 
fost intensificate schimburile pe 
linie economică, comercială, teh
nică, în domeniul culturii și al 
sportului.

Participanții la adunare au 
adresat o telegramă Asociației 
de. prietenie egipteano-române 
in care se arată. printre altele, 
că aceste asociații își vor adu
ce o contribuție importantă la 
mai buna cunoaștere și prețui
te reciprocă, in interesul am
belor popoare, al înțelegerii și 
colaborării internaționale.

aproape sigure dinainte. Este, 
indiscutabil, un meci care se 
anunță extrem de dificil, mai 
greu decit precedentul, cu Noua 
Zeelandă.

Desigur, va cîștiga echipa care 
va ști să-și dozeze mai bine, 
tactic, eforturile și să-și mențină 
echilibrul psihic. Sperăm că a- 
ceste atribute vor fi de partea 
gazdelor. Sperăm și pentru că 
Ilie Năstase privește cu o mare 
răspundere și dăruire reprezen
tarea culorilor țării și recon
struirea unei echipe puternice 
de „Cupa Davis", iar partenerii 
săi, Ovici și Sântei, sint dornici 
să se arate pe măsura com
patriotului lor. să treacă incă un 
test, prin punerea in valoare a 
unor calități ce în echipă se 
completează reciproc, și al cărui 
rezultat pozitiv, intre altele, ar 
fi și acela că numele lor se vor 
propulsa în înalta societate' a 
tenisului mondial, cu și - mai 
mult aplomb. • »,

C. V.'

între 2 — 9

„Turul României" la cit......
Cea de-a 19-a ediție a tradiționalei competiții cicliste „Turul 

României" se va desfășura intre 2 și 9 septembrie îrt organiza
rea ziarului „Sportul", As. „Loto-Pronosport" și federației de 
ciclism. Traseul întrecerii măsoară 1263 km. impărțiți înTI e’ape, 
dintre care două se vor desfășura contracronometrii. si una în 
nocturnă pe circuit (Cluj). Competiția va începe cu etapâ-prolog 
eontra-cronometru individual (5 km) care se va disputa pe 
principalele artere bucureștene. Ultima clapă a competiției, 
Buzău—Ploiești—București, măsoară 170 km.

La startul celei de-a 19-a ediții a Turului ciclist al României 
vor fi prezenți, alături de cei 50—60 rutieri români, și' valoroși 
cicliști din Italia, Iugoslavia. Bulgaria și Cehoslovaci*.

Combativitate

Î
 (Urmare din pag. I)

„grozăvenie" pe care ți-o dă volanul, îngăăuindu-ți să în
câlci niște reguli altminteri, s.imple, de conviețuire, trădează, 
Io urma urmei, o serioasă doză de auto-subapreciere (și 
acest „auto", ca să facem haz de necaz, riu. vine de la... 
mașină, ci de la propria neluare in seamă, de la desconsi
derarea pe care, singur, cel în cauză și-o... acordă).

Dar, de fapt, încercarea de a schița lumea șoferilor tineri, 
nu reprezintă nici pe departe subiectul însemnării de față. 
Aici, în fond, doresc să ating un alt aspect care — se 

!va vedea - poate fi extins la orice profesiune. Recent, pn tâ
năr șofer de autobasculantă mi se plîngea că „luînd cum 
trebuie, foarte în serios, campania din ziare cu economia 
de combustibil, de benzină, l-a pus naiba să ia atitudine, 
și numai el știe cum a scăpat pină la urmă",.. Despre ce-i 
vorba ? Chemat de șeful de garaj și trimis să execute o 
cursă, tinărul șofer și-a permis să întrebe dacă, în preala
bil, s-a luat legătura telefonică și cu întreprinderea de 
unde urma să ridice citeva tuburi de oxigen. Șeful de .ga
raj s-a înfuriat, că „ce te amesteci tu “ tinde nu-ți fierbe 
calo , tinărul nu s-a lăsat, deși nu avea de partea lui de- l 
cit... conștiința că acționează principial, jn interes colectiv, 
așadar s-ă dus la contabilul-șef și ,i-a sesizat faptul. Con- ' 

itabilul a telefonat la întreprinderea cu pricina și astfel 
s-a aflat că, intr-adevăr, drumul dus-intors s-ar fi consumat • 
iN G01.' tuburile nu puteau1 fi furnizate decit a doua zi ; 
deci tinărul șofer care a pus la suflet „problema economi- 
sirii combustibilului avusese, pe deplin, dreptate. S-au 
economisit, astfel, cițiva litri de benzină. Dac-ar “proceda I 
astfel și alții (bineînțeles neînțeiegind prin asta ca fiecare, j 
șefer, acum, să înceapă să facă șicane, să nu respecte dis- ' 
pozițiile etc.), stăruind să fie asigurată, de, către cei din ( 
birouri, încărcătura, mii și zeci de mii de litri de benzină ' 
n-ar moi „picura" pe șoselele țării.

Insă nîai există un aspect care merită . să fie reținut : < 
reacția șefului de garaj. „Măi, țică, mi-ai făcut-o tu astăzi', 
dar mime, poimî.ine, ți-o fac eu și să văd pe unde scoți 

! cămașa". L-a mutat, la vreo săptămînă după „incident",
pe o altă mașină, veche, care rămiriea mereu în pană... ’ 
Tinărul, combativ și principial, nu s-a lăsat călcat în pi
cioare, a vgrbit întâi cu contabilul-șef, care știa de întâm- ’ 
plare, apoi cu secretarul de U.T.C., lucrurile au fost puse la ( 
punct. Șoferul mă întreabă, totuși : „Fie, eu n-am cedat, i 
să zicem c-așa-i firea mea. Ce ne facem însă cu tinerii ( 
care, dacă văd asta, ridică apoi din umeri, benzina curge ' 
gîrlă, și nu-i numai benzina pusă în chestiune în ce-am 4 
povestit eu, ci și dreptul meu, de om ținăr, de a avea drep
tate". Absolut întemeiată remarca : tânărul, ca și vlrsthicul, S 
are dreptate ori de cîte ori se „bate" să realizeze' econo-

Î
mii, să Îmbunătățească munca, să scoată în evidență' o ( 
defecțiune. Cine nu se impacă prea ușor cu asemenea ] 
gînd, n-are decît să trăiască singur, pe o insulă, ca Ro- X 
binson al secolului XX. /

Noi manuale 
de specialitate 

pentru licee
Editura didactică și pedagogică 

tipărește pentru viitorul an șco
lar noi manuale de specialitate, 
lucrări de literatură universală și 
diferite materiale auxiliare, ur
mărind prin șceasta’ să faciliteze 
Însușirea limbilor moderne 
de către elevi. Amintim in acest 
sens, manualele de franceză, en
gleză. germană, rusă, italiană și 
spaniolă, pentru clasele a IV-a 
din cadrul școlii generale și pen
tru primul an de liceu: „Chimia", 
„Anatomia și tizi ' v'a * 
„Istoria modernă 
rană", tipărite In *■ 
ceste limbi, intru 
nat.e liceelor cu p - 
străine. Din seria’oie' - .
rituri, semnalăm 
riție în limba f 
culegeri de texte 
..Extraordinarul ..>
lui Jekyll și al d . 
de R. L. Steveni r 
engleză, a piesei 
dermann și inc 
Max Frisch — în 
lumelor „Povesti 
de Arbuzov, ..Vi" 
școală și he.âsă". 
limba rusă. Elev 
italiana și spânii 
dispoziție primei 
specialitate. 1

• Competiția in 
mining de baschet 
Negre" s-a indic 
Sala sporturilor di 
victoria selection 
clasată pe primul
și un coșaveraj <te 
locurile următoa 
formațiile Cehos 
puncte (coșavera 
Poloniei 5 puncte 
nus 6) și Canadei 

în ultima zi a 
chipa Poloniei a 
rul de 58—45 (28- •> .
tativa Canadei, ii 
Cehoslovaciei a ci 
cu 70—68 (38—34) 
nulă cu formația H

• Turneul inter 
de la Petropoiis (B 
tinuat cu disputar 
întrerupte. Lideru 
lui. marele maes 
Liubomir Liubojev 
o nouă victorie, 
mutarea a 51-a. ] 
ruptă în runda a 
tiniani.il Oscar Pan: 
tul după 6. runde : 
(Iugoslavia) 5.5 
Polugaevski (U.R.S 
(Brazilia). Portisc 
Gheller (U^.S..ș5 
6. ; Pgnpo , .(Argeii 
pujictej^ 7—10. Gli 
mânia), ’Savori. Bre 
loV (țoți.,, .,țiin , ț 
puncte etc,

septembrie

tiniani.il


pe s t elJio tar e

Cipru: 
erupția 
violenței

..Somnambulii mascați", 
teroriștii care acționează la 
adăpostul întunericului. au 
readus tensiunea in Cipru. 
Liniștea a fost, de altfel, 
fragilă în ultimele luni și, 
deseori, dinamita a semanat 
îngrijorarea în insula din 
Medilerană. Exploziile au 
răpă.al o frecventă uimitoa
re. Primele episoade ale a- 
ceslui incredibil serial s-au 
consumat la posturile de po
liție, victime ale atacurilor 
nocturne, după care încărcă
turile distrugătoare au fost 
depuse la locuințele unor 
fruntași politici sau in în
treprinderi legate de intere
sele acestora. N-a lost scu
tită ni'i măcar reședința de 
vară / președintelui Maka
rios pra căreia s-au dez- 
Itn' rafale de armă au
to Atentatorii aparțin
r ,i grupări : a genera-

irivas.
istorismul de factură cla

sică (explozii in miez de 
noapte la sedii polițienești 
și golirea unor depozite de 
,-rme) a dobîndit treptat di
mensiuni fără precedent și 
trăsături necunoscute încă 
în insulă. Răpirile, de pildă, 
nu mai fuseseră practicate. 
Dar. in urmă cu citeva zile, 
ministrul justiției a devenit 
victima unei răpiri operată 
potrivit rețetelor utilizate pe 
al(e meridiane. Nici pină la 
această oră nu se cunoaște, 
soarta ministrului și nici 
nu au fost formulate condi
țiile eliberării sale. Doar o 
scrisoare a parvenit soției 
ministrului scrisă de cel 
răpit.

Autoritățile au reacționat 
energic pentru a asigura 
normalizarea situației. „în
mulțirea actelor de violență 
provocate dc teroriștii gene
ralului Grivas impune gu
vernului întărirea măsurilor 
menite să înfringă și să 
zdrobească forțele violenței" 
— a declarat președintele 
Makarios ziariștilor. S-au o- 
perat arestări și s-a decis 
concedierea unor ofițeri și 
polițiști suspectați că ar fa
cilita acțiunile teroriste, pa- 
ralizînd sistemul preventiv 
pus în funcțiune de autori
tăți. Concomitent s-au efec
tuat percheziții la domicilii
le mai multor persoane bă
nuite că ar sprijini gruparea 
lui Grivas. Cercul se ștringe 
in jurul ascunzătorii lui Gri
vas. De altfel, zvonuri in
sistente. pe care Makarios 
le-a confirmat, indică că ge
neralul ar fi grav bolnav 
(..Este vorba de o maladie 
incurabilă" — a precizat 
președintele).

Valul terorist în recrudes
cență are obiective politice 
dar definite : subminarea 
politicii de independență și 
dezvoltare de sine stătătoare 
a republicii insulare, pro
vocarea haosului astfel incit 
s? -?e •i'țstifice imixtiunile 
străine, înlăturarea actualei 
echipe guvernamentale, Îm
piedicarea dialogului intre 
comunitățile greacă și turcă 
din Cipru. Legătura vizibilă 
dintre evenimente, împreju
rările in care crizele se de
clanșează, momentele alese 
pentru atentate dezvăluie 
mobilurile urmărite de tor
țele de dreapta al căror ex
ponent este Grivas. Orienta
rea realistă a președintelui 
Makarios, de afirmare a unui 
curs independent al politicii 
cipriote, vine în contradicție 
cu interesele celor ce vor să 
utilizeze insula in scopuri ce 
nu au nimic comun cu nă
zuințele locuitorilor ci. As
tăzi. dreapta mizează pe te
rorism, după cum ieri în
cerca să aprindă flăcările 
conflictului intre cele două 
comunități. Pentru a lovi in 
Makarios s-a făcut apel și 
la unele virfuri ale bisericii. 
Președintele a replicat cu 
demnitate. ferm, dejucind 
manevrele adversarilor săi.

Dreapta cipriotă dorește 
să provoace amestecul străin, 
creind o situație de gravă 
instabilitate intr-o zonă ne
vralgică aflată in imediata 
apropiere a scenei uniii con
flict de durată și cu multiple 
implicații : Orientul Apro
piat. Forțele populare din 
insulă demonstrează un spri
jin deplin pentru politica 
președintelui Makarios. cx- 
primind acordul cu măsurile 
energice luate în vederea 
restabilirii ofdihei. Un larg 
curent de opinie publică fa
vorabil actualelor opțiuni ale 
Ciprului se manifestă vi
guros. Puternica federație 
sindicală aprobind orientarea 
președintelui sublinia in
tr-un document că „numai 
această politică poate salva 
Ciprul de la catastrofa către 
care încearcă să împingă ța
ra clementele aventuriste".

Ultimele știri menționează 
schimburi de focuri de armă, 
explozii și arestări. Erupția 
violenței continuă. Poliția 
răscolește insula în căutarea 
răpitorilor ministrului jus
tiției. Autoritățile, puternic 
ce prin sprijinul popular, 
sint decise să bareze drumul 
dezordinii, să împiedice o 
vărsare de singe cu consecin
țe dezastruoase. Măsurile 
luate indică dorința de a se 
reveni cit mai rapid posibil 
la normal.

EUGENIU OBREA

Constituirea Asociației 
de prietenie egipteana - 

română
Miercuri in sala clubului A- 

dunării Poporului din capitala 
Republicii Arabe Egipt a avut 
loc adunarea de constituire a A- 
șociației de prietenie egipteano- 
romănă — moment care consti
tuie 6 reflectare a cursului as
cendent al relațiilor de priete
nie, și colaborare dintre Romă-, 
nia și Egipt, a dorinței comu
ne a popoarelor celor două țări 
de a dezvolta, in continuare le
găturile lor tradiționale.

La adunare au participat 
Sayed Zalei, secretarul organi
zației U.S.A, a orașului Cairo, 
membru al C.C. al U.S.A., 
Sayed Nofal, secretar general 
adjunct al Ligii Arabe, general 
Saad el Din, aghiotant al pre
ședintelui republicii, deputați, 
membri ai C.C. al U.S.A., re
prezentanți ai unor ministere, 
ăi organizațiilor sindicale și de 
femei, diplomați egipteni, zia
riști, oameni de afaceri, repre
zentanți ai organismelor econo
mice egiptene și un numeros 
public. Au fost de față Petru 
BurlacU, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Cairo, 
și membri ai Ambasadei ro
mâne.

In cadrul adunării au luat cu- 
vintul Sayed Zaki și ambasa
dorul Petru Burlacu, care au 
evocat legăturile de veche prie
tenie dintre popoarele român și 
egiptean, dezvoltarea continuă a 
colaborării dintre cele: două 
țări.

„Convorbirile care au avut, 
loc in 1972 între președinții 
Anwar Sadat și Nicolae 
Ceaușescu — a spus Sayed Zaki 
— au pus baze trainice pentru 
asigurarea dezvoltării relațiilor 
dintre țările noastre in spiritul 
înțelegerii și respectului re
ciproc. După aceste convorbiri.

au fost întreprinse numeroase 
acțiuni in vederea întăririi co
laborării pe diverse planuri".

După ce a subliniat că înfiin
țarea Asociației de prietenie 
egipteano-române este menită 
să contribuie la dezvoltarea și 
mai intensă a acestor relații, 
Sayed Zaki a spus, in încheie
re : „In aceste rftomente, gin- 
durile noastre se îndreaptă că
tre hotărîrile luate de către cei 
doi președinți, Anwar Sadat și 
Nicolae Ceaușescu, in vederea 
edificării de legături puternice 
ale prieteniei și cooperării în
tre cele două popoare".

în cuvintul său, ambasadorul 
Petru Burlacu a subliniat, de 
asemenea, semnificația deosebi
tă a evenimentului, aiătind că 
„înființarea Asociației de prie
tenie egipteano-române comple
tează și întărește cursul con
tinuu ascendent al legăturilor 
dintre Egipt și România, dintre 
poporul egiptean și poporul ro
mân, și va putea să aducă o 
contribuție valoroasă la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, la 
strîngerea relațiilor noastre de 
prietenie".

Președinte al Asociației de 
prietenie egipteano-române este 
Sayed Zaki. iar vicepreședinți
— Zenaib Sobky, . membră a 
C.C. al U.S.A., deputată in A- 
dunarea Poporului. și Abdul 
Hamid Hassan, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Cairo al 
organziației de tineret.

Desfășurată în cinstea sărbă
torilor naționale ale celor două 
țări — 23 Iulie și 23 Augiist
— manifestarea de la Cairo 
constituie o expresie elocventă 
a sentimentelor de stimă re
ciprocă și de prietenie care în
suflețesc popoarele român și 
egiptean.

Delegoțid tinerilor români inipreunâ cu tineri din Chile, dupâ mitingul de solidaritate cu lupta po
porului chilian.

Pentru securitate europeană, 
pentru pacea lumii
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Continuă extindere a 
relațiilor României cu 

țările Africii
Articol ol revistei egiptene „L’Union"

Revista „L’UNION", care 
apare la Cairo. a publicat 
un amplu articol referitor la 
relațiile României cu țările 
Africii. „România — scrie 
revista — a fost întotdeauna 
aproape de lupta fermă a 
popoarelor Africii pentru in
dependență națională ; ea a 
apreciat și urmărit cu pro
fundă simpatie manifestarea 
din ce in ce mai viguroasă 
a voinței statelor africane dc 
â-și afirma personalitatea în 
concertul națiunilor, eforturi
le lor de a lichida urmările 
dominației sociale, economi
ce și culturale". Arătind că, 
în ultimii ani. relațiile 
României cu țările africane 
au cunoscut o continuă ex

tindere. revista subliniază că. 
în aceeași perioadă, au sporit 
contactele la nivel înalt și 
la alte niveluri, cooperarea 
economică, politică și cultu
rală cii aceste țări. „UN 
IMPORTANT EVENIMENT 
ÎN EVOLUȚIA RELAȚIILOR 
ROMANO-AFRICANE, MEN
ȚIONEAZĂ REVISTA, L-A 
CONSTITUIT VIZITA ÎN A- 
FRICA, A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU". 
Totodată. „L’Union" subli
niază că, in ultimii ani. 
România a primit vizitele a 
numeroși șefi de stat afri
cani, care s-au desfășurat 
sub semnul stimei șl res
pectului reciproc.

Președintele
Venezuelei a con

ferit cu amba
sadorul român

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii So
cialiste România in Venezuela, 
Petrache Dănilă. și-a prezentat, 
la 30 iulie, scrisorile de acredi
tare președintelui Rafael Cal
dera.
• în timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
abordate probleme privind sta
diul actual și perspectivele rela
țiilor dintre România și Vene
zuela. Din partea tovarășului. 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste Romania, ambasa-

Control libanez 
asupra instalațiilor 

petroliere „Medreco“
Guvernul libanez și-a insti

tuit. marți seara, pentru o dura
tă de trei luni, controlul asupra 
tuturor instalațiilor petroliere 
aparținind companiei america
ne „MEDRECO" — Meditera
nean Refinind Company — a a- 
nunțat ministrul economiei. Na- 
zih Bizri. Guvernul a adoptat 
această hotărire după ce 
„MEDRECO" a închis rafinăria 
de la Sidon, in sudul țării. In 
urma eșuării tratativelor anga
jate intre oficialitățile libaneze și 
reprezentanți ai companiei în le
gătură cu prețul petrolului brut 
și al celui rafinat. în legătură 
cu aceasta, se reamintește că 
societatea respectivă a cerut, in 
lună februarie, creșterea prețului 
petrolului brut.

Ziua a cincea a Festivalului 
a cuprins un număr mare de 
manifestări dintre care s-au 
desprins mitingurile, conferin
țele. seminariile, forumurile, 
simpozioanele și colocviile axa
te pe problemele majore aflate 
azi in atenția omenirii, a tinerei 
generații, preocupată de viitorul 
ei. Ca și în zilele precedențe, 
delegația română a participat 
activ Ia aceste manifestări, ex- 
primind punctul de vedere al ti
neretului unei țări care depune 
neobosite eforturi în slujba unei 
păci trainice și a unei colabo
rări fructuoase intre toate state
le lumii, pentru afirmarea drep
turilor suverane ale fiecărui 
popor.

La conferința pe tema „Pen
tru pace, securitate și cooperare 
in Europa", desfășurată timp de 
două zile în sala „Marx-Engels" 
a Universității Humboldt, repre
zentantul român a subliniat că 
România socialistă acordă o a- 
tenție deosebită înfăptuirii se
curității europene, realizării în 
Europa a unor raporturi care să 
excludă posibilitatea unor noi 
războaie, să deschidă perspecti
vele unei largi colaborări in toate 
domeniile de activitate, să asi
gure independența și securitatea 
tuturor statelor. în acest context 
s-a evidențiat importanța dez
voltării pozitive a raporturilor 
pe plan regional între diferite 
țări. Vorbitorul a menționat ro
lul generației tinere in efortu
rile pentru făurirea securității 
europene, contribuția constantă, 
ronstructivă. adusă de U.T.C. Și 
U.A.S.C.R. în această direcție. 
„Sîntem hotărîți să ne aducem 
in continuare, ca și pină acum, 
contribuția la realizarea unui 
dialog viu, rodnic in mișcarea 
de tineret din Europa, la întă
rirea frontului forțelor progre
siste dc pretutindeni în lupta 
împotriva imperialismului, pen
tru libertate și independență- 
pentru dreptul fiecărui popor, 
indiferent de mărimea sa, de 
a-și hotărî în mod suveran des
tinele. fără nici un amestec din 
afară" — a spus în încheierea 
intervenției sale reprezentantul 
român.

Tot la Universitatea Humboldt, 
a avut loc seminarul pe tema: 
„Tineretul și problemele dezar
mării". Reprezentantul român a 
arătat că una din sarcinile fun
damentale ce revin tuturor sta
telor este aceea de a întreprinde 
acțiuni concrete in vederea rea
lizării dezarmării generale și 
totale. România militind cu ioa- 1 
tă fermitatea pentru înfăptuirea 
acestui deziderat vital al ome
nirii. Tineretul român a privit 
întotdeauna problema dezarmă
rii prin prisma excluderii din 
viața internațională a forței și 
a instrumentelor acesteia, a mili
tat pentru instaurarea unor re
lații interstatale bazate pe res
pectarea principiilor indepen
denței șl suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neameste
cului in treburile interne, avan
tajului reciproc, ale respectării

dreptului fiecărui popor de a fi 
slăpin pe destinele sale.

In încheierea intervenției sale, 
reprezentantul român a arătat 
că in lupta pentru realizarea 
dezarmării generale și, in pri
mul rind, a celei nucleare, este 
necesar și posibil să fie făurit 
un front larg, atotcuprinzător, 
al forțelor păcii și progresului 
in care un rol important revine 
tinerei generații, interesată di
rect in orientarea uriașelor fon
duri militare spre dezvoltarea 
economică, socială, spre lichida
rea subdezvoltării și îmbunătă
țirea vieții tuturor popoarelor. 
Pentru transpunerea in fapt a 
acestui deziderat, iinăra gene
rație din România este ferm 
hotărîtă să-și aducă in conti
nuare contribuția la eforturile 
destinate realizării neîntîrziate 
a unor măsuri practice de de
zarmare generală și totală.

In cadrul colocviului pe tema: 
„Mișcarea de tineret și O.N.U.", 
care a avut loc la Academia de 
știinte din Berlin, reprezentan
tul U.T.C. a subliniat inițiativele 
României care au adus in dez
baterea O.N.U., problemele ge
nerației tinere a prezentului, 
expresie a grijii față de viito
rul tineretului, de situația Iui 
in lumea contemporană. Dintre 
numeroasele inițiative ale țării 
noastre au fost amintite cele 
privind: „Declarația cu privire 
la promovarea in rindurile tine
retului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
intre popoare" (1965) ; „Tinere
tul, educația sa în spiritul res
pectului pentru drepturile și li
bertățile fundamentale ale omu
lui, problemele și nevoile sale 
și participarea sa la dezvoltarea 
națională" (1969), „Transpunerea 
in viață a Declarației cu privi
re la promovarea în rindurile 
tineretului a idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare" (1971); „Multi
plicarea canalelor de comunicare 
cu tineretul și organizațiile in
ternaționale ale tineretului" 
(1972).

Membrii delegației tineretului 
român au luat parte, in aceeași 
zi, la mitingul pentru pace, se
curitate și cooperare internațio
nală organizat în piața August 
Bcbel — in prezidiul căruia s-a 
aflat și reprezentantul U.T.C. — 
la forumul „Cooperarea organi
zațiilor internaționale, regionale 
și naționale in lupta pentru con
solidarea păcii, pentru un viitor 
mai bun al tineretului", la sim
pozionul „Probleme ale evoluției 
demografice in lumea contem
porană", precum și Ia „tribuna 
liberă" pe tema: „Tineretul și 
viitorul". La centrul internațio
nal de solidaritaie. delegați ro
mâni au avut inlilniri cu repre
zentanți ai eroicului tineret al 
Vietnamului.

Delegați ai tineretului din 
România au participat in cea de 
a cincea zi a Festivalului, la în- 
tilnirea tinerilor din domeniul 
sănătății publice, a tehnicieni
lor și inginerilor metalurgiști,

etc. De asemenea, a continuat 
scria intîlnirilor bilaterale, cu 
membri ai delegațiilor din Cuba, 
Australia, Senegal, Palestina, 
Grecia. Oman, Danemarca, Ar
gentina, Namibia precum și cu 
delegația FRELIMO din Mo- 
zambic.

OASPEȚI 
LA CLUBUL 
NATIONAL 
ROMÂN

în fiecare zi, începind din 
primele orc ale dimineții și 
pină seara, la Clubul natio
nal român, au loc întîlniri 
prietenești intre membrii 
delegației române și repre
zentanți ai tineretului de pe 
toate continentele, întîlniri 
care au permis un schimb 
fructuos de informații și 
experiențe.

Oaspeții sint tineri ce a- 
parțin unor curente politice 
din cele mai variate, unor 
organizații diferite, care as
piră Ia unirea tuturor forțe
lor democratice ale genera
ției tinere in lupta pentru 
îndeplinirea nobilelor ei 
idealuri. Reporterului ii este 
greu să sintetizeze cimpui 
larg de probleme abordate 
in asemenea convorbiri. Se 
discută despre probleme spe
cifice tineretului, despre ma
rile evenimente ale vieții 
politice internaționale, se 
pun întrebări, se dau răs
punsuri și, totodată, se exa
minează probleme de interes 
comun.

întilnirea cu reprezentanții 
tinerelului sovietic, la care 
au luat parte conducătorii 
celor două delegații, a avut 
Ioc într-o caldă atmosferă 
prietenească, tovărășească, 
caracteristică relațiilor bune 
existente intre organizațiile 
de tineret din România și 
U.R.S.S.

Din numeroasele intilniri 
ale delegației române con
semnăm pe cele realizate cu 
reprezentanții organizațiilor 
de tineret din R.S.F. iugo
slavia, R. P. D. Coreeană. 
Cehoslovacia, Cipru, Colum
bia, Brazilia, Congo, Repu
blica Malgașă. Kuweit, Me
xic etc.

In cadrul acestor convor
biri. desfășurate intr-o at
mosferă amicală, a fost ex
primată dorința de dezvol
tare pe mai departe' a rela
țiilor U.T.C. și U.A.S.C.R. cu 
organizațiile de tineret din 
aceste țări.

A încetat din viață tovarășul 
Walter Ulbricht, activist strălu
cit al mișcării muncitorești ger
mane și internaționale, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germana.

Născut la 30 iunie 1893 la 
Leipzig, in familia unui munci
tor, ucenicul timplar Walter 
Ulbricht s-a alăturat, cu șase 
decenii și jumătate în urmă, 
mișcării muncitorești organiza
te. încă din timpul în care era 
membru tinăr al Asociației mun
citorilor germani din industria 
lemnului și al Partidului Social- 
Democrat din Germania, el s-a 
aflat în rindurile forțelor revo
luționare, care s-au pus in în
tregime în slujba intereselor cla
sei muncitoare. Cu hotărire și 
curaj, el a luptat împotriva im
perialismului și militarismului. 
Silit în primul război mondial 
să facă serviciul militar, el s-a 
ridicat activ împotriva războiu
lui imperialist, în spiritul grupu
lui Spartakus.

Walter Ulbricht s-a declarat 
un adept entuziast al Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
In anul 1918, după prăbușirea 
militară a imperialismului ger
man, cînd muncitorii și soldații 
s-au ridicat în Germania, in 
cadrul Revoluției din noiembrie, 
Walter Ulbricht a activat, in So
vietul muncitorilor și soldaților 
din Leipzig. El a făcut parte 
dintre întemeietorii Partidului 
Comunist din Germania, la 
Leipzig.

Avangarda revoluționară a cla
sei muncitoare germane i-a dat 
numeroase sarcini de răspunde
re. în perioada bătăliilor de 
clasă din timnul Republicii de la 
Weimar, Walter Ulbricht a fost 
secretar politic al organizației 
regionale din Turingia Mare a 
P.O. din Germania, a activat în 
calitate de colaborator responsa
bil în centrala partidului, a con
dus organizația regională de 
partid Berlin.

Membru al Comitetului Cen
tral, condus de Ernst Thael- 
mann. a ajutat la formarea P.C. 
din Germania ca partid de lup
tă. marxist-leninist.

După instaurarea dominației 
fasciste, Walter Ulbricht a con
tinuat activitatea în ilegalitate, 
pină în octombrie 1933, cînd, 
potrivit hotărîrii conducerii par
tidului, a plecat în străinătate.

Walter Ulbricht $i-a consacrat 
întreaga energie și forță crea
toare luptei împotriva fascismu
lui, creării undi unități largi â 
tuturor forțelor antifasciste. îm

preună cu alți membri ai C.C. 
al P.C. din Germania, el nu 
a evitat nici eforturile și nici 
primejdiile pentru a duce mun
că de lămurire în rindurile sol
daților germani de pe front și 
in lagărele de prizonieri de 
război din U.R.S.S.. pentru a-i 
convinge de inevitabilitatea în
frângerii fascismului hitlerist: a 
făcut, de asemenea, parte din 
rindurile fondatorilor Comitetu
lui Național Germania Libera.

După victoria asupra fascis
mului, in mai 1945, Walter Ul
bricht, împreună cu alți condu
cători ai partidului, s-a întors 
la Berlin.

Walter Ulbricht a avut o con
tribuție hotăritoare la unifica
rea P.C.G. și P.S.D. in cadrul 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, la formarea acestuia 
ca partid de tip nou, marxist- 
leninist. Membrii Partidului 
Socialist Unit din Germania, în 
colaborare cu toate celelalte 
forțe antifasciste democratice, 
au depus o muncă uriașă pen
tru a lichida moștenirea catas
trofală a regimului nazist și 
pentru a readuce din nou viața 
la normal. în această activitate, 
Walter Ulbricht a avut mari 
merite, luptind consecvent pen
tru prefacerile antifasciste de
mocratice.

In colectivul conducerii parti
dului, ca secretar general și 
prim-secretar al Comitetului 
Central al P.S.U.G., Walter Ul
bricht a adus o contribuție e- 
sențială la crearea și consoli
darea permanentă a puterii 
muncitorilor și țăranilor, la 
construirea societății socialiste 
în Republica Democrată Ger
mană.

Walter Ulbricht a activat mulți 
ani in conducerea guvernului. 
De la constituirea Consiliului de 
Stat, în anul 1960, el a fost pre
ședintele acestui organ.

între Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, intre România și R.D. 
Germană s-au statornicit și dez
voltat relații de prietenie fră
țească. de colaborare fructuoasă. 
In funcțiile de înaltă răspundere 
pe care Ie-a deținut, prin vizi
tele făcute în România, prin în- 
tîlnirile cu conducătorii de par
tid și de stat ai țării noastre, 
Walter Ulbricht a adus o contri
buție de seamă la cauza întări
rii prieteniei dintre partidele și 
popoarele noastre.

Comuniștii din țara noastră, 
poporul român împărtășește du
rerea pe câre o încearcă comu
niștii și oamenii muncii din R.D. 
Germană și vor păstra vie amin
tirea tovarășului Walter Ulbricht.

ÎNTÎLNIRI ALE LUI L. I. BREJNEV

CU T. JIVKOV Șl J. ȚEDENBAL
La 1 august, în Crimeea a 

avut loc o intîlnire intre Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și Todor Jiv- 
kov, prim secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulga
ria — informează agenția 
TASS. în cursul convorbi
rilor a fost efectuat un 
schimb prietenesc de păreri a- 
supra adîncirii in continuare a 
relațiilor frățești dintre P.C.U.S. 
și P.C.B.. precum și asupra 
dezvoltării colaborării multila
terale dintre U.R.S.S. și R.P. 
Bulgaria.

în aceeași zi, a avut loc o in
tîlnire intre Leonid Brejnev și 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului- de Mi
niștri al R.P. Mongole. In cursul 
convorbirii, au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor fră
țești dintre P.C.U.S. și P.P.R.M. 
și principalele direcții ale ex
tinderii și adîncirii colaboră
rii multilaterale sovieto-mongo- 
le — informează agenția TASS.

Nava „București"
în Bangladesh

Cu prilejul sosirii în portul Chittagong din Republica Populară 
a esh a navei „București", care a transportat primul lot
de 400 vagoane de marfa furnizate acestei țări de Republica So
cialistă Romania, ministrul comunicațiilor, Mansour Aii si mi
nistrul muncii. Zahur Ahmed Chowdhury, au făcut o vizită pe 
puntea vasului. Oficialitățile din Republica Populară Bangladesh 
au fost intimpinate de ambasadorul României la Dacca, Iosif 
univii, și de căpitanul navei.

Acord comercial 
sovieto-chinez

La Moscova a fost semnat, 
miercuri, un acord între guver
nele U.R.S.S. și R. P. Chineze, 
privind schimbul de mărfuri și 
Plăți pe anul 1973. Acordul — 
relatează agenția T.A.S.S. — a 
fost încheiat în urma tratative
lor începute în aprilie a.c., in 
capitala sovietică. între delega
ții' comerciali ai celor două țări, 
conduse de Ivan Grișin. adjunct 
al ministrului comerțului exte

rior al U.R.S.S., și Ceai Șu-fan, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior al R. p. Chineze, semna
tarii acordului.

Semnarea acordului a fost pre
cedată de convorbiri pe care 
conducătorul delegației comerci
ale guvernamentale chineze, Ceai 
Șu-fan, le-a avut, tot în cursul, 
zilei de miercuri, cu Vladimir 
Novikov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., șl 
cu Nikolai Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice.

dorul român a transmis preșe
dintelui Venezuelei urări de noi 
succese in importanta sa activi
tate, de. sănătate Și fericire.

Președintele Rafael Caldera a 
transmis, la rindul său, un mesaj, 
de salut președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România și a arătat că a- 
propiata vizită în Venezuela a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este așteptată cu deosebit inte
res și va contribui la întărirea 
și lărgirea bunelor relații: dintre 
cele două țări.

fânenia
sSSSSS
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DISTRATUL : Patria (orele 9; 
11.30; 14; 16,30: 19; 21,15), Festival 
(orele 9; 11: 13; 15: 17; 19; 21), 
Grădina. Festival (ora 20). .

CARTEA JUNGLEI : Scala (ore
le 9; 11: 13; 15; 17; 19; 21), Sta
dionul Dinamo (ora 20).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Sala Palatului ' (ora 19.30), Ca
pitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18.45; 21). Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). Grădina Ca
pitol (ora 20,15).

FANTOMA LUI BARBA NEA
GRĂ : Luceafărul (orele 8.30; 11; 
13.30; 16; 18,30; 21). București (o- 
rele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21),
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• UN TRIBUNAL militar din 
Abidjan a pronunțat, miercuri, 
sentința de condamnare la 
moarte a șapte ofițeri ai arma
tei din Coasta de Fildeș, sub 
acuzația de a fi fost implicați 
intr-un complot care viza răs
turnarea președintelui Felix 
Houphouet-Boigny, transmite 
agenția Reuter. Alți patru par
ticipant! la complot au fost con
damnați la închisoare pe viață.

Potrivit unui comunicat al 
guvernului Coastei de Fildeș, 
complotul urma să fie pus in 
aplicare la 1 august 1974.

Epidemie de holeră în 
Tunisia

• 188 de cazuri de holeră, 
dintre care 25 mortale, au fost

înregistrate, în ultimele zece 
zile, in districtele Gafsa și Ga
bes din sudul Tunisiei — anun
ță agențiile France Presse și 
Associated Press, citind o de
clarație în acest sens a directo
rului Serviciilor de medicină 
preventivă de la Tunis.

Ca urmare a declanșării epi
demiei, cele două guvernorate

au fost înconjurate cu un „cor
don sanitar", iar în rindul popu
lației a fost întreprinsă o cam
panie de vaccinare intensivă.

• APROXIMATIV 18 000 să- 
lariați din transporturile fero
viare ale provinciei canadiene 
Quebec au declanșat, marți, o 
grevă de 48 de ore. Acțiunea

greviștilor a paralizat traficul 
feroviar, mesageriile și servi
ciile telegrafice din întreaga 
provincie.

• IN URMA unei reuniuni care 
avut loc la reședința fostului pre
ședinte Juan Domingo Peron, la 
Buenos Aires s-a anunțat ofi
cial constituirea unui nou orga

nism de conducere a mișcării pe- 
roniste, care îl înlocuiește pe cel 
vechi, condus de Juan Manuel 
Abai Medina — relevă agenția 
Inter Press Service. Noua con
ducere peronistă este reprezen
tată printr-o Comisie directorială 
compusă din patru delegați pen
tru fiecare secțiune a mișcării ) 
politică, sindicală, femei, tineret.
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Grădina București (ora 20.15). Gră
dina Luceafărul (ora 20.15).

ȘI SALUTA RÎNDUNELELE : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18.15; 20,30).

, CU COPIII LA MARE : Doina 
(orele 11; 13.15; 15,30; 17.45: 20.15). 
Program de desene animate pentru 
copii (ora 9,30).

JUCĂTORUL : Floreasca (orele 
15.30; 18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE • 
Lumina (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45).

LA RĂSCRUCE DE VlNTURI : 
Excelsior (orele 8.45; 11,15; 13.30: 
16; 18,30; 20.45), Buzești (orele 9; 
11.30; 13.45; 16: 18.15; 20.30). Glo
ria (orele 9; 11,15: 13.30: 15,45;
18,15; 20,30), Grădina Buzești (ora 
20.15).

ANDREI RUBLIOV : Viitorul (o- 
rele 16; 19,30).

AVENTURILE LUI BABUȘCĂ : 
Timpuri Noi (orele 9,15—20,45 in

continuare), Cosmos (orele 15.30; 
13: 20.15).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Gri vi ța (orele 8.45; 11,15: 13.30:
lo,45: 18.15: 20,30). Aurora (orele 
9: 11,15; 13,30: 15,45: 18,15: 20,30). 
Flamura (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 
18.15; 20.30), Grădina Aurora (ora 
20).

SOLARIS : Crîngași (ora 19).
CORNUL DE CAPRA : Crîngași 

(orele 15; 17,30).
LUMEA SE DISTREAZĂ : Bu- 

cegi (orele 16; 18: 20), Lira (orele 
15,30; 18: 20,30). Grădina BucegJ 
(ora 20,15), Grădina Lira (ora 
20.15).

UN OM IN SĂLBĂTICIE : Me

lodia (orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18,30; 
20.45). Grădina Modern (ora 20). 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30).

ULTIMUL CARTUȘ : Pacea (o- 
rele 15,45: 18; 20), Munca (orele 
16: 18: 20).

MONTE CARLO : GiuleștI (orele 
15,30: 18: 20.15), Rahova (orele 
15.30: 18; 20,15).

CEAȚA : Ferentari (orele 15; 18; 
20,15).

ANTONIU ȘI CLEOPATRA : 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Volsa (orele 9; 12,30: 16: 19.30),
Tomis (orele 9: 12,30; 16; 19.30). 
Grădina Select (ora 20,15), Grădi
na Tomis (ora 20).

TU. EU ȘI MICUL PARIS : Mo
șilor (orele 15.30; 18; 20), Grădina 
Moșilor (ora 20).

CIPR1AN PORUMBESCU : Popu
lar (orele 16; 19). Progresul (orele 
15,30; 19).
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă franceză. 9,30

Prietenii lui Așchiuță. 10,00 Telex. 
10.05 Tehnic club. 10,25 Moment 
folcloric. 10,50 Bucureștiul necu
noscut. 11,10 Telecinemateca. Ci
clul John Ford. Filmul artistic ,,Tot 
orașul vorbește". 12,40 Petroliștii 
din Vîlcele. (Reportaj). 13,00 Tele
jurnal. 17,30 Emisiune în limba 
maghiară. 18,30 Telex. 18.35 Mo
mente muzicale. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Cincinalul înainte 
de termen. 1973 — an hotărîtor. 
20.00 Cîntecul săptămînii : „Tine
rețe milenară" de Constantin Ale
xandru. 20.05 Seară pentru tineret, 
în actualitate — Festivalul mon
dial al tineretului și studenților. 
Corespondență specială din Berlin. 
Moment poetic — „Inscripție pe 
Columnă" — versuri închinate 
Partidului. „Economia constructo

rilor". „Maturitatea opțiunii". 
„Cîntece de generație". „în lumea 
științei și tehnicii". „Recunoașteți 
că nu vă place ?" — telefoileton 
despre comportamentul în socie
tate. „Despre curaj — motoci - 
clism". ,.Telecineclub". 22,00 .,24
de ore. Din țările socialiste. 22,30 
Aplauze pentru români.
PROGRAMUL II

17,30 Telecinemateca pentru co
pii : „Atenție broasca țestoasă". 
18,50 Miniaturi coregrafice. 19,00 
Municipalitatea răspunde bucu- 
reșteanului. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. Cincinalul înainte de 
termen. 1973 — an hotărîtor. 20,00 
Retrospectivă. Formațiile muzicale 
ale Radioteleviziunil In stagiunea 
muzicală 1972—1973. 22.00 Roman 
foileton : „Noile aventuri ale muș
chetarilor".
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