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CREȘTEREA EFICIENTEI ECONOMICE• •

A ÎNTREPRINDERILOR IMPUNE:

INTRODUCEREA
IN CIRCUITUL PRODUCTIV
A UTILAJELOR NEFOLOSITE

După cum se știe, creșterea poten
țialului economic al țării noastre 
este determinată și de îmbunătățirea 
continuă a folosirii fondurilor fixe. 
și, îndeosebi, a părții lor celei mai 
active — utilaje, mașini, instalații—, 
pe această cale mobilizîndu-se mari 
rezerve și posibilități de sporire a 
producției, de ridicare a producti
vității muncii și reducere a prețului 
de cost al produselor. De aceea, am
plificarea eforturilor pentru utiliza
rea la maximum a tuturor fonduri
lor fixe constituie o necesitate de 
prim ordin, care a fost din nou sub
liniată Ia Plenara din iunie a C.C. 
al P.C.R. In acest context, integra
rea în circuitul producției materiale 
a mașinilor, utilajelor și instalațiilor 
inactive se înscrie ca o acțiune de 
mare actualitate și de o deosebită 
importanță, la realizarea căreia tre
buie să-și aducă contribuția atît în
treprinderile care le dețin, cît mai 
ales forurile de resort din minis
tere.

Pe baza indicațiilor conducerii de 
jartid și de stat, organele de statis
tică urmăresc prin înregistrări pe
riodice cum sînt reactivate utilajele 
nefolosite. O recentă înregistrare, 
avînd ca „moment critic" ziua de 
31 mai 1963, atestă existența în în
treprinderile industriale de subordo
nare republicană din județul Timiș 
a unui număr de 550 utilaje, în va
loare de peste 27 milioane lei, care 
stau nefolosite — în medie —de a- 
proape 8 luni de zile, perioadă pen
tru care s-au plătit amortismente în 
sumă de 1,8 milioane lei. Cele mai 
multe asemenea utilaje se află în 
patrimoniul unor întreprinderi sub
ordonate Ministerului Industriei 
Ușoare — 243 utilaje, Ministerului 
Energiei Electrice — 119, Ministeru
lui Industriei Alimentare — 71 și 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini r~ 52 utilaje.

Evident, în aprecierea acestei si
tuații trebuie să ținem seama de 
faptul că, în anumite întreprinderi 
industriale, diferite utilaje nu-și 
mai găsesc în mod obiectiv între
buințare, ca urmare a reutilării și 
modernizării acestora, a sistării fa
bricației produselor pentru care au 
fost achiziționate sau a modificării 
proceselor tehnologice, precum și a 
uzurii lor fizice și morale. Ca atare, 
se impune redistribuirea unora și 
casarea altora. Asemenea cazuri se 
întîlnesc la Filatura de mătase na
turală Lugoj, la Uzinele mecanice, . 
„Tehnometal", „Electrobanat" și la 
„Solventul" din Timișoara.

In alte întreprinderi însă, „con
damnarea" la inactivitate a unor uti
laje este generată de cauze pur su
biective, de rutina și nesiguranța în 
achiziționarea acestor utilaje și 
în organizarea producției. Așa 
stau lucrurile la „Ceramica" Jim- 
bolla, unde s-a achiziționat încă 
în anul 1962 un număr de 42 
pompe de vid cu inel lichid cu 
scopul de a fi montate la instalația 
de debavurare a țiglelor. Deoarece 
instalația prototip, proiectată și exe
cutată de I.A.U.P.S. București, nu a 
corespuns din punct de vedere func
țional, ea nu a mai fost extinsă la 
presele de țiglă existente, iar pom
pele au rămas nefolosite. La rîndul 
ei. Fabrica de pălării „Lux" din Pe
riam a achiziționat în plus, față de 
necesarul cuprins în documentația 
tehnică aprobată, o pompă centrifugă 
multietajată, iar Fabrica de nasturi 
din Jimbolia — un pod rulant cu 
două grinzi, a cărui montare în cen
trala electrică a fabricii nu a fost 
posibilă din cauza deschiderii prea 
mici.

Desigur, din exemplele relatate nu 
se poate trage o concluzie generali
zatoare. In acest sens, este edifi
cator că, față de situația înregistrată 
în urmă cu un an, respectiv la 
31 mai 1967, numărul mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor nefolosite a 
scăzut numeric cu 9,3 la sută, iar 
valoric cu 18,6 la sută : de asemenea, 
timpul mediu de lnutilixare a fost 
redus cu 20,0 la sută, iar suma a- 
mortismentelor plătite pentru peri
oada de nefoloslre — cu 42,4 la sută.

Ceea ce s-a realizat In această ac
țiune nu exprimă însă, după părefea 
noastră, nivelul maxim al posibili
tăților existente de reactivare a uti
lajelor imobilizate. Cînd afirmăm 
acest lucru, ne referim îndeosebi la 
acele ministere de resort a căror 
hotărire în redistribuirea și aproba
rea casării unor asemenea utilaje — 
reprezentînd aproape 60 la sută din 
totalul celor nefolosite — este deci
sivă. Pentru o mașină de stors ma
teriale textile în lățime, devenită 
disponibilă la 1 ianuarie 1968 la Fa
brica de mătase „Garofita" Timi
șoara, Ministerul Industriei Ușoa
re a incunostiințat întreprinderea 
abia la 25 mai a. c. că aceasta va fi 
transferată Institutului de cercetări 
textile din București. Dar, ordinul 
de transfer și expedierea mașinii la 
noul beneficiar nu s-au produs încă. 
Aceluiași minister i-a fost adresată 
în luna ianuarie 1968, de către Fila- 

, tura „Teba" din Timișoara, cererea 
de a-i retrage o autodubă Ti V. 4, 
căreia nu i s-a dat însă curs pînă 
în prezent. Ministerul Industriei A- 
limentare n-a rezolvat nici după 
6 luni litigiul dintre întreprinderea 
„Fructus" Timișoara și Fabrica de 
conserve Valea Roșie, aceasta din 
urmă transmițînd primei, în luna de
cembrie 1967, un agregat pentru am
balarea cutiilor de conserve îa car-

toane, în. stare de completă degra
dare.

Șirul exemplelor poate conti
nua. Ministerul Industriei Meta
lurgice, bunăoară, nu a indicat încă 
un beneficiar pentru un electromo
tor de mare putere (625 KW, 210 ro- 

. tații/minut) devenit disponibil în 
luna septembrie 1967 Ia Uzina „Cio
canul" Nădrag, iar Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini nu 
a emis încă ordinul de transfer pen
tru o mașină de frezat „Pornits" co
municată disponibilă de către 
„Electromotor" Timișoara în 
februarie a. c. și' predată 
Grupului școlar Electromotor.

Se desprinde, deci, că anumite mi
nistere se mișcă greoi, că acțiunea 
de reactivare și redistribuire a uti
lajelor imobilizate este încă înecată 
în birocratism, în diferite formalități 
inoperante. Această poziție are izvo
rul nu în „criza" de soluții, ci în sti
lul defectuos de muncă al unor orga
ne din ministerele amintite. Iată de 
ce, dacă vrem să ducem cît mai re
pede nînă la capăt această acțiune, 
cu mari rezonante economice, este 
nevoie de o intervenție imediată, 
hotărîtă si plină de răspundere din 
partea ministerelor de resort.

uzina 
luna 
deja

De altfel, rezultatele înregistrării 
mașinilor, utilajelor șl instalațiilor 
nefolosite, care s-a făcut la 31 mai 
1968, se află în posesia ministerelor, 
celorlalte organe centrale și consi
liilor populare județene. Se Impune 
o analiză temeinică, multilaterală, a 
stadiului acestei acțiuni, care să 
scoată puternic în evidentă cauzele 
care au generat stările de lucruri 
negative, tergiversările, pentru a face 
imposibilă repetarea lor în viitor. Fără 
doar și poate, analiza va trebui să 
să încheie cu luarea tuturor măsu
rilor menite să ducă la urgenta re
distribuire a mijloacelor tehnice 
inactive, în scopul aducerii lor în 
circuitul productiv, precum și la ca
sarea celor care îndeplinesc condi
țiile legale. O asemenea intervenție 
energică este impusă de interesele 
majore ale fiecărei întreprinderi, ale 
întregii economii naționale, de însăși 
cerința amplificării pe toate căile a 
eficienței activității economice — 
sarcină centrală pusă de partid in 
etapa actuală.

Vasile NINI
directorul Direcției județene 
de itatisticâ Timi$
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® Majoritatea candidațîîor olimpici au 
fost prezenți la Regata Snagov ® Emil 
Rusu a cîștigat competiția ciclistă „Cupa 
Voința" @ Lotul reprezentativ de fotbal 
a susținut un joc-școală © Țiriac l-a în
vins pe Manuel Santana la Baastad 

Alte știri din țară și de peste 
hotare, în pagina a lll-a
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Vorbim despre timpul fi
zic — formă fundamentală 
de existență a materiei, 
despre timpul biologic — 
exprimat într-o diversitate 
de ritmuri, despre timpul 
psihologic — timpul trăiri
lor noastre sufletești, al a- 
mintirilor sau cel exprimat 
în percepția sau reprezen
tarea intervalelor. Durata 
face parte intim din fluxul 
vieții noastre sufletești. 
Personalitatea noastră n-ar 
avea sens fără o integrare 
în timp. Prezentul nu este 
simultaneitate pură, ci o 
verigă fructificînd varieta
tea experiențelor și antici- 
pînd viitorul. Dar durata 
aceasta este impregnată, 
organizată, orientată de ex
periența noastră socială, de 
viața noastră socială. Nu 
trăim într-un timp ab
stract, ci în realitatea vie 
a societății noastre, a so
cietății socialiste, într-un 
context istoric concret.

Cred că în această ordine 
de idei ar trebui să vor
bim și despre un timp ca- 
racterial, despre modalita
tea proprie a persoanei de 
a se raporta la dimensiu
nea temporalității. O tipo
logie în acest sens mi se 
pare utilă fie că ne gîndim 
la implicațiile sociale, fie 
că avem în vedere obiec
tivele procesului educativ.

încep, pentru a ilustra a- 
ceastă idee, schițînd cîteva 
tipuri negative.

Iată-1, de pildă, pe indi
vidul total ancorat în pre
zent, într-un prezent sus
pendat în gol. Pentru el nu

BRIGADIERI
PE GUTll

reportai de Traian FILIP

Pe harta administra
tivă aceste peisaje n-au 
nume. N-au nici culori. 
Aceste peisaje sînt zone 
albe și imaginația le 
poate trece in basm sau 
in legendă. Mai ade
seori in legendă. Aici 
apele sint colorate, sint 
pîraie de vopsea. Mun
ții au duritatea meta
lului. Drumul lui Dra- 
goș Vodă trece pe sub 
fagii ți brazii impu
nători, peste Gutîi. 
Drumul unește Baia 
Mare cu cel mai nor
dic oraș al țării, cu 
Sighetul Marmației. 
Unește Maramureșul 
prin Pasul Prislop cu 
Moldova. Unește cen
trele miniere cu Țara 
Oașului. Pe aici legen
dele cîntă faptele lui 
Pintea Viteazul.

Sîntem la kilometrul 
18, pe Gutîi, și urcăm 
pe drumul nou spre 
Poiana Șuior. Ne în- 
timpină denumiri sum
bre : Valea Neagră, 
Rîpa Dracului. Ne în- 
tîmpină denumiri sua
ve : Lacul Albastru. 
Sîntem îndemnați să 
bem apă din Izvorul 
lui Pintea pe Terasă. 
Printre arborii deși, 
răsptndiți pe creste, pe 
stînci, pe povîmișuri, 
brigadierii de pe șantie
rul național al tinere
tului ne vorbesc despre 
importanța muncii lor:

— Drumul moderni
zat va putea fi stră
bătut într-o oră ?i ju
mătate, față de șase 
ore pe vechiul traseu. 
Traversarea masivului 
Gutîi realizează o le
gătură directă între 
Baia Sprie și Sighetul 
Marmației, înlesnind 
transportul de material 
lemnos.

— Va fi unul din cele 
mai frumoase trasee 
turistice, cu puncte de 
popas ți campinguri la 
Poiana Șuior, la Can

tonul II, la Terasa Gu- 
tîiului.

Brigadierii lucrează 
la consolidări, la în
dreptarea curbelor, la 
podefe, la pilaștri, la 
parapeți de tip greu, 
la variantele noi de 
drum. Ii văd pe lingă 
stațiile de asfalt, pe 
lingă excavatoare, la 
ciururile din carierele 
de piatră, alimentînd 
concasoarele. îi văd, în 
salopetele lor albastre, 
lucrînd cățărați pe 
stînci. Buturugi mari 
sînt smulse din pămînt 
cu tractoarele și arun
cate în vale. Copaci 
prăvăliți se veștejesc 
pe marginea drumului 
nou. Din vreme în vre
me sînt rostogolite 
stînci de zece ți două
zeci de tone, după ce 
au fost îndelung scur
mate» eliberate din 
straturile de temelie 
ale muntelui cu tîrnă- 
coapele ți cazmalele. 
Sînt săpate galerii și 
șanțuri. Topoarele taie 
plasa deasă de rădă
cini, viguroasa țesătu
ră subterană. Apar șan
țuri cît peșterile. Mi
roase a coajă, a rădă
cină smulsă, retezată. 
Topoarele lovesc în ar
bori seculari ți tntîm- 
pină rezistența meta
lului. Mulți încarcă au
tocamioanele cu pămînt, 
organizați în grupe, în 
echipe.
. Viața de șantier de
vine captivantă de la 
primele începuturi ți 
mai toți cei cu care 
am vorbit au ținut 
săi-mi arate cum simt 
efectele unui mod de 
cunoaștere activ, dina
mic, concret, ce prefa
ceri s-au ivit în men
talitatea lor în contact 
cu producția. Briga
dierii, viitori construc
tori de drumuri, au 
avut revelația transpu
nerii în realitate a pro

iectelor ți studiilor fă
cute la orele de curs, 
au trăit din plin sen
timentul participării di
recte, imediate la un 
mare act constructiv. 
Toți, într-un cuvînt, 
ne-au vorbit despre 
munca în pădure, des
pre munca fizică, des
pre înfruntarea cu na
tura, cu dificultățile 
pionieratului, despre 
munca în colectiv ca 
etapă a descoperirilor 
revelatorii.

După prima brigadă, 
constituită din elevi de 
la grupul școlar mi
nier. care a făcut lu
crări de taluzare, a- 
costamente ți finisare 
pe o distantă de patru 
kilometri, a urmat bri
gada nou constituită din 
studenti ai Institutului 
pedagogic, elevi la 
școala tehnică de con
strucții ți liceul teore
tic din Baia Mare. Toți 
aceștia au fost selecțio
nați dintr-un mare nu
măr de tineri care au 
prezentat cereri. îm
pletind viața de șantier 
cu viața de tabără, ti
nerii, pe serpentinele 
Gutiiului, dau un prim 
examen de maturitate, 
de bărbăție, de rezis
tență fizică ți morală, 
de imaginație crea
toare.

Sînț douăzeci de ani 
de cînd, tntr-o } altă 
zonă albă, cu peisaje 
fără nume ți fără lu
crări de artă indus
trială, în care imagi
nația noastră plasa 
multe legende ți bas
me, tot în munții din 
nordul țării, am urcat 
spre terasamentul căii 
ferate care poartă ră
sunătorul nume de

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Sosire spectaculoasă într-una din probele Regatei Snagov

azi și 
mănînc, 
procur

«cum. 
mă 

toate
există decît 
Azi beau, 
amuz, îmi 
plăcerile. Ce va fi mîine 
sau peste un an nu mă in
teresează. Clipa trăită in
tens sau, dimpotrivă, gus
tată indolent în inacțiune ; 
la volanul mașinii gonind 
nebunește, la chef, la jocul 
de cărți etc. : nu mă in-

tului pentru care absența 
reală sau mimată a pers
pectivei golește de sens și 
prezentul, transformîndu-1 
într-un pustiu sufocant.

Cînd cusăturile de la cos
tumul cel nou se destramă 
curînd, cînd talpa se dez
lipește după prima plim
bare, cînd zidăria începe 
să crape cîteva luni după

I-

l

8

Foto : M. Cioo

continuu omorît : „Ce 
faci ?“ „îmi omor timpul". 
Bietul timp, după care atî- 
ția aleargă cu răsuflarea 
tăiată !

Există și un timp „func
ționăresc", un timp redus 
la jaloane fixe, implaca
bile, exterioare cursului viu 
al realității umane, jaloane 
care nu marchează nimic,

VALOAREAopinii

TIMPULUI
teresează repercusiunile, 
sensul actelor mele.

Sau iată, dimpotrivă, 
tipul opus, al celui pentru 
care prezentul este anulat 
de un viitor fictiv. El tră
iește într-un conținuu pro
vizorat, așteptînd — ce ? 
Aripa norocului 7 O explo
zie a talentului care să-1 
ridice pe culmile gloriei ? 
Așteptînd, dar neacționînd 
sistematic și eficient pen
tru construirea, din pre- 
«ent, a viitorului. Sau va
rianta plictisitului, a blaza-

recepție, putem presupune 
că e vorba de un lucrător 
cu o atitudine deformată, 
primitivă față de timp. 
Ce-mi pasă că ceea ce am 
fabricat eu, cu inteligența 
mea, cu mîinile mele, 
mîine se strică, se destra
mă, devine neant ? Mîine 
nu există, sau există într-o 
formă asocială, raportat 
strict la un cîștig bănesc 
nemijlocit.

Pentru unii timpul este 
într-o asemenea măsură 
non-valoare încît trebuie

întrucît- sînt înfipte în gol, 
de o mentalitate mioapă. 
Ai venit și ai semnat exact 
la ora 7, ai semnat și ai 
plecat exact la ora 15,30, 
ești bun de plată. Se în
tîmplă ceva în acest inter
val ? Pardon, pentru mine 
condica vorbește. . .

Pentru unii timpul pare 
că nici nu există. Este un 
șir de simultaneități, de 
„prezenturi" succesive con
sumate într-o multitudine 
nesfîrșită de fleacuri

șuete, vorbărie, bîrfe — în
deletniciri plăcute între
rupte de obligațiile consi
derate penibile ale 
sau ale gospodăriei.

în psihologia 
timpul se confundă 
ținui implacabil. Ceea ce 
se întîmplă, trebuie să se 
întîmple, prescris de la în
ceputul începuturilor. Nu 
poți face altceva decît să 
te resemnezi, să te supui fa
talității. Filozofie care con
damnă, firește, la o pulve
rizare a acțiunilor.

„Timpul este bani" sună o 
deviză a lumii capitaliste, 
punînd în evidentă numai 
latura îngust-programatică 
promovată de o societate 
axată pe profitul indivi
dual. în realitate, timpul 
este potențialitate, este va
loare potențială într-un 
sens mult mai larg. Timpul 
trăit, conștientizat, înseam
nă și experiența practică a- 
cumulată, disponibilă, dar 
și lumea afectivă a aminti
rilor, biografia noastră in
telectuală, care, toate, dau 
plenitudinea personalității. 
Prezentul uman își deduce 
sensul și justificarea din 
ideea de mîine, din ideea 
unui viitor pe care nu-1 
contemplăm doar antici- 
pîndu-1, ci îl și construim. 
A gîndi, a trăi dimensiu
nea temporalității in inte-

slujbei

altora 
cu des-

Dr. E. FISCHBEIN
Institutul de psihologie 
al Academiei

(Continuare In pag. a II-a)

CONSTANȚA (De la trimișii 
Agerpres: Mircea Bumbac și
Nicolae Simion): In continuarea 
vizitei pe litoral, președintele 
Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, a petrecut dimineața 
zilei de duminică In stațiunea 
Eforie Nord. După-amiază, pre
ședintele Bourguiba, împreună cu 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și persoanele 
oficiale tunisiene și române au 
vizitat stațiunea Mamaia.

De pe terasa hotelului Parc, de 
unde se deschide o largă perspec
tivă, arhitectul șef al municipiului 
Constanța, Gheorghe Dumitrașcu, 
a dat oaspeților explicații asupra 
concepției arhitectonice a stațiunii, 
în ale cărei moderne hoteluri sînt 
găzduiți în aceste zile peste 20 000 
de turiști. în discuțiile ce au avut 
loc, oaspeții au apreciat în mod 
deosebit preocuparea pentru valo

rificarea minunatelor condiții ce 
le oferă litoralul românesc.

în continuare, oaspeții fac o plim
bare cu mașinile prin stațiune.

Aflînd de vizita președintelui 
Republicii Tunisiene, un mare nu
măr de turiști români și străini, 
care-și petrec vacanța la Mamaia, 
i-au întîmpinat cu multă căldură 
pe oaspeți, salutîndu-1 cu cordiali
tate.

După vizitarea stațiunii, pre
ședintele Bourguiba și ceilalți 
oaspeți s-au îndreptat spre aero
portul Mihail Kogălniceanu de 
unde, cu un avion special, au ple
cat spre Capitală. Pe aeroport, el 
au fost salutați de Petre Ionescu, 
președintele Consiliului popular 
județean, Petre Nicolae, primarul 
municipiului Constanța, și de alte 
oficialități locale.

Seara, înalții oaspeți au sosit în 
Capitală.

Serbări cîmpenești
Ieri, in cadrul manifestărilor 

prilejuite de sărbătorirea cente
narului exploatării industriale a 
cărbunelui din Valea Jiului, a 
avut loc la Iscroni o mare 
nedee populară. Aici, In Lunca 
Jiului, unde se aflS renumitul ar
bore de tulipan, declarat monu
ment al naturii, fi-au dat înfîlnire 
peste 10 000 de mineri și al|i oa
meni ai muncii din Lupeni, Vul
can, Uricani și Aninoasa, de la 
Petroșani, Petrila și Lonea și din 
alte localități ale județului Hune
doara, precum și numeroși turiști.

Nedeea de la Iscroni a consti
tuit totodată o tradițională „Săr

bătoare a tulipanului’, sărbătoare 
care se organizează In fiecare an, 
cînd acest arbore originar din 
pădurile Indiei își desface peta
lele rubinii îndreptate spre cer. 
Serbarea cîmpenească, care a du
rat in tot cursul zilei, a avut In 
program spectacole din folclo
rul specific al Văii Jiului, prezen
tate de fantare, orchestre, tarafuri 
și formafii de dansuri ale clubu
rilor miniere și ale caselor de 
cultură din Valea -Jiului, de la 
Ha)eg și Păcineșfi.

Tot ieri In numeroase localităfi 
din |ară au avut loc serbări ase
mănătoare.

PARTIDUL 
COMUNIST 

conducătorul procesului 
de înnoire și perfecționare 

a sncietătii socialiste
Dintre nenumăratele trăsături ca

racteristice care au adus partidului 
nostru încrederea și atașamentul ma
selor populare, un loc primordial are 
consecvența neabătută cu care că
lăuzește vastul proces de perfecțio
nare a întregii noastre orînduiri so
ciale și de stat, proces inițiat de Con
gresul al IX-Iea al P.C.R. Prin a- 
ceasta partidul își îndeplinește cu 
cinste misiunea sa istorică de forță 
conducătoare a națiunii socialiste, do
vedește înalta sa responsabilitate 
față de destinele noii noastre socie
tăți, față de înaltele idealuri de pro
gres ale poporului român.

Deschizînd o nouă etapă în dez
voltarea României, în activitatea par
tidului, Congresul al IX-lea a tra
sat un program multilateral de per
fecționare a tuturor laturilor vieții * 
economice, sociale, politice, ideologice 
a țării, a cărui înfăptuire reprezintă 
premisa esențială a mersului ascen
dent al societății noastre, a desăvîrși- 
rii construcției socialiste și trecerii 
treptate la construirea comunismului. 
Mobilizînd eforturile poporului în 
această acțiune de însemnătate vitală, 
în care-și găsește întruchipare spiri
tul viu, creator, marxist-lenlnist al 
partidului nostru, C.C. al P.C.R. por
nește de la concepția că perfecționa
rea continuă și multilaterală a noii 
orînduiri reprezintă o necesitate o- 
biectivă, legică. Caracterul pozitiv 
al acestui proces constă în aceea că 
asigură larg cîmp de afirmare for
țelor creatoare ale poporului, pune 
pe deplin în valoare potențele socie
tății socialiste. Partidul nostru subli
niază că superioritatea noii orîn
duiri sociale nu se afirmă de la sine, 
ea se pune în evidență în măsura 
în care îi sînt propulsate toate re
sursele inepuizabile, dinamismul, spi
ritul novator, tendința de autoper- 
fecționare ce îl sînt proprii. In acest 
sens promovarea în toate domeniile 
de activitate a unul suflu înnoitor, 
capabil să asigure progresul socie
tății, combaterea spiritului rutinier, 
conservatist, a formelor sclerozate, 
înlăturarea tiparelor și metodelor a- 
nacronice constituie o cerință obiec
tivă a consolidării societății socia
liste, a mersului el înainte.

Cei trei ani care au trecut de Ia 
Congresul al IX-lea al P.C.R. con
stituie, prin amploarea, diversitatea și 
însemnătatea măsurilor de perfecțio
nare inițiate, o perioadă de maximă, 
densitate, de progrese calitative deo
sebite în opera de construcție socia
listă.

Aplicînd programul trasat de con
gres, măsurile stabilite de Confe
rința Națională, ne aflăm în plin 
proces de perfecționare a conducerii 
și planificării economiei naționale, a 
aparatului de producție și circulație, 
de organizare științifică a producției 
și a muncii. Noile forme organiza
torice aplicate în agricultură și aflate 
în curs de definitivare în industrie 
asigură înlăturarea fenomenelor de 
centralism excesiv, apropierea con
ducerii de producție, mai buna folo
sire a specialiștilor, stimularea ini
țiativei creatoare a maselor. Institu
irea unor forme organizate de con
ducere colectivă, de la întreprindere

la centrală șl la minister, chezășu» 
iește rezolvarea competentă a proble» 
melor complexe ale vieții economice, 
înlăturarea fenomenelor de arbitrar 
și subiectivism, fructificarea expe
rienței cadrelor, a colectivelor de oa
meni ai muncii. înlăturarea unor 
teze și teorii economice caduce, a 
unor forme și metode depășite, este 
dublată de lichidarea unor dispro
porții în viața economică, de stabili
rea unor raporturi mai judicioase în
tre diferite ramuri ale economiei, da 
creșterea rolului științei în întreaga 
viață socială. Toate aceste măsuri, 
precum șl perfecționările în curs de 
elaborare privind sistemul de apro
vizionare și desfacere, sistemul finan- 
ciar-bancar, orientarea consecventă a 
eforturilor partidului și statului, a 
maselor spre ridicarea eficienței eco
nomice determină creșterea continuă 
a dinamismului și forței economiei 
noastre naționale, ridicarea nivelului 
de trai al maselor.

Noua organizare admlnlstratlv-teri- 
torială a țării și sistematizarea loca
lităților rurale creează condiții favo
rabile valorificării intense a resurse
lor umane și materiale din flecare 
colț al țării, apropierii conducerii 
centrale de unitățile de bază, înlătu
rării fenomenelor de paralelism șl a 
tendințelor birocratice. De pe acum 
devin evidente largile posibilități 
create în -acest fel pentru creșterea 
eficienței activității organelor locale, 
sporirea inițiativei și operativității 
lor, precum și pentru repartizarea 
rațională a forțelor de producție pa 
teritoriul țării și ridicarea mai rapi
dă a zonelor insuficient dezvoltate.

Măsuri de deosebită importanță 
principială și practică au fost adop
tate în domeniul culturii începînd da 
la stabilirea unui sistem unitar de 
coordonare a cercetării științifice șl 
perfecționarea învățămîntului de toa
te gradele, în funcție de realitățile 
social-economice ale țării, de cerin
țele ei actuale șl de perspectivă, pînă 
la reorganizarea Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și asigurarea 
unei participări nemijlocite a repre
zentanților uniunilor de creație la 
conducerea activității cultural-artls- 
tlce. Atenția acordată acestui sector 
de activitate și-a găsit reflectare șl 
in numeroasele întîlnlri ale conduce
rii de partid cu scriitori, artiști plas
tici, compozitori, în dezbaterile ini
țiate în diferite ramuri ale creației 
artistice, în activitatea comisiei ideo
logice.

Toate compartimentele vieții socia
le cunosc schimbări înnoitoare. Vor 
avea loc noi majorări de salarii ale 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii. Se află în fază de experimen
tare îmbunătățirea sistemului de re
tribuție urmărind o corelare mal ju
dicioasă a salarizării între diferite 
sectoare ale creației materiale și spi
rituale, precum și între venituri șl 
cantitatea, calitatea și răspunderea 
socială a muncii prestate. Imbinîn- 
du-se cu măsurile luate recent pri-

V. ILIESCU
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Actualitatea culturală BRIGADIERI
PE GUTÎI

PREMIERE 
TEATRALE

Colectivul Teatrului „Ion Creangă' prezintă în pre
mieră, începînd de marți 16, pe scena Teatrului de 
vară „Herăstrău', piesa „Regele cerb", de Carlo 
Gozzi în regia lui N. Al. Toscani. Sub egida aceluiași 
teatru se află în pregătire un nou spectacol de sunet 
și lumină ; autori și realizatori: George Teodorescu 
și Doru Ilieșiu, studenți la arhitectură, care au semnat 
și precedentul spectacol de acest gen, intitulat „Rit 
străbun*. Noul spectacol, care se va desfășura la 
Muzeul „Frederlch Storck și Cecilia Cuțescu-Storck* 
va fi intitulat „Ce vorbesc statuile noaptea**.

PREMIERE 
CINEMATOGRAFICE

O Viva Maria, coproducție franco-italiană, în regia lui 
Louis Malle. Proiectate pe fundalul unei mișcări țărănești de 
revoltă declanșată într-o țară imaginară a Americii Latine, 
tntîmplările acestui film prilejuiesc revederea unor actori bine 
cunoscuți : Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton 
ș.a. Premiera — în programul viitor, la. cinematograful „Patria*.

• Prietenele, film cehoslovac realizat de regizorul Evald 
Schorm, va intra în premieră, după cum s-a anunțat, la cine
matograful „Central".

O Taffy și vînătorul — producție a studiourilor americane. 
Aventuri în jungla africană, filmate sub bagheta regizorului 
T. O. Morse.

Patosul istoric 

intr-o expoziție 
a artiștilor 

ploieșteni

(Urmare din pag. I)
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„Teatrul 
radiofonic"

De ce două 

biblioteci 

anemice 

și nu una 

eficientă ?
în presă au apărut șl continuă 

să se publice numeroase articole 
care semnalează unul din gra
vele neajunsuri ale actualei or
ganizări a sistemului instituțiilor 
culturale de masă, și anume pa
ralelismul in activitatea bibliote
cilor publice. Toate deficiențele 
care decurg de aci — pulveriza
rea și scoaterea din circulație a 
unor mari iondurl de cărți, chel
tuieli bănești inutile, o proastă 
deservire a cititorilor și altele — 
le simțim și la Tulcea.

Avem în momentul de față la 
Tulcea două biblioteci publice 
mari, a municipiului șl a Casei 
de cultură a sindicatelor, care 
din 1954 funcționează paralel, 
disputîndu-și „întîietatea' pe a- 
ceeașl rază de activitate. Dar e 
o dispută Intr-o cursă a melci
lor, făcută în detrimentul cititori
lor, pentru că activitatea fiecă
reia dintre cele două biblioteci 
șchioapătă din diferite motive.

La biblioteca municipală avem 
8 posturi încadrate, colecțiile 
sînt prelucrate științific. Cititorii 
au la dispoziție cataloage (alfa
betic și sistematic), un fișier de 
serviciu. în schimb condițiile ma
teriale ale bibliotecii municipale, 
localul, mobilierul, mijloacele de 
deservire a cititorilor — sînt ne
satisfăcătoare. Nu se poate or
ganiza servirea cititorilor pe sec
ții pentru că nu există spațiu, ac
cesul liber la raft a fost suspen
dat iar secția de împrumut pen
tru maturi a devenit depozit. Și 
nici așa biblioteca nu mai are 
unde sâ pună cărțile șl periodi
cele care au ajuns acum la peste 
23 000 volume.

Biblioteca de la Casa de cul
tură a sindicatelor dispune, dim
potrivă, de un local foarte bun, 
iluminat fluorescent, cu încăl
zire centrală. în schimb, la cele 
42 000 de volume, este încadrată 
insuficient, doar cu 2 bibliotecari, 
îi lipsesc și cataloagele și cele
lalte mijloace de informare a ci
titorilor.

După părerea mea, prin unifi
carea acestor două instituții s-ar 
putea crea o mare bibliotecă a 
orașului, care să aibă condiții 
excelente de activitate. Și ca
drele de bibliotecari șl spațiul 
existent ar fi valorificate astfel 
mai bine.

Marcel SARACU 
președintele Comitetului 
de cultură și artă 
al județului Tulcea

In locul 

cronicii 

de concert
Cu mai bine de o lună în urmă, 

consemnam cu legitim interes în 
agenda noastră concertul orches
trei de Studio a Conservatorului 
bucureștean, ce urma să prezinte 
lucrările de diplomă ale studen

ților clasei de compoziție. Ieșind 
din cadrul obișnuit al audițiilor 
de la „sediu", conducerea con
servatorului a' considerat util să 
dea un plus de strălucire acestei 
importante manifestări, lărgind 
sfera de audiență a acesteia prin 
programarea concertului în fru
moasa sală a Radioteleviziunii 
Mai mult, chiar Uniunea Com
pozitorilor, manifestînd o fireas
că grijă pentru creșterea și îm
plinirea artistică a viitorilor com
pozitori, a" alocat o importantă 
sumă de bani pentru susținerea 
materială a concertului.

Orchestra însăși, sub conduce
rea dirijorului Grigore Iosub, s-a 
apropiat cu înțelegere și atenție 
de partiturile tinerilor muzicieni, 
într-un cuvînt, atmosfera de emu
lație. interesul general erau sus
ținute și de faptul că ani și ani 
de zile, cu unele excepții, nu au 
existat nici un fel de manifes
tări similare.

Și, totuși, conducerea Studiou
lui Conservatorului amînă inițial 
concertul, din considerente de 
ordin „tehnic", iar apoi hotă
răște anularea lui. Care au 
fost motivele acestei decizii, este 
greu de stabilit. Cert rămîne însă 
faptul că și de această dată, re
zultatele muncii timp de șase ani 
de zile ale studenților compozi
tori, au fost neglijate.

Urmau a se executa lucrări 
de Grigore Nica, Dan Buciu, 
Maya Badian, Vasile Iliuț, lu
crări de altfel bine apreciate în 
cadrul examenului. de diplomă. 
Porneam, deci, la concert înso
țiți de curiozitatea și interesul de 
a-i cunoaște pe cîțiva dintre re
prezentanții viitoarei generații de 
tineri compozitori, posibilitățile 
evoluției ulterioare a acestora.

Iar unicul concert — și de ce 
oare numai unul singur — pe 
care, la terminarea studiilor, or
chestra de studio îl poate oferi 
studenților compozitori, trebuia 
să constituie un eveniment al 
sfîrșitului de stagiune la Stu
dioul Conservatorului.

Dumitru AVAKIAN

Programul 

„tele“
S

în zig-zag
Apreciez eforturile televiziunii 

în ce privește asigurarea varietă
ții și a nivelului calitativ al emi 
siunii dumtnicale Zig-zag". Chiar 
dacă există încă unele inegali
tăți sau momente de umplutură, 
și chiar dacă partea de comperaș 
mai lasă de dorit ca substanță, 
ansamblul acestor emisiuni vă
dește preocuparea studioului de a 
răspunde diversității de gusturi 
ale spectatorilor, de a îmbina di
vertismentul cu programe in- 
structiv-educative de larg interes. 
In legătură tocmai cu diversita
tea de gusturi și preferințe ale 
publicului, aș semnala un nea
juns : faptul că diferitele rubrici 
ale emisiunii „Zig-zag" nu sînt 
anunțate cu orele respective, 
conform unui program care să fie 
respectat riguros. Din această 
pricină dacă ții neapărat să vezi 
un moment anume al telemaga- 
zinului duminical ești, de regulă, 
nevoit să-l „pindești", pierzin- 
du-ți vremea în fața micului e 
cran în timp ce se derulează ru
brici care, poate, te interesează 
mai puțin. Dat fiind că emisiu
nea la care mă refer Se întinde 
pe un număr respectabil de ore 
și că, prin forța lucrurilor, ru
bricile ei au adeseori o adresă 
specială, ar fi necesar, după pă
rerea mea, ca spectatorul să 
poată alege, cunoscînd în conse
cință nit numai sumarul telema- 
gazinului, ci și orarul precis al 
componentelor sale.

Prof. M. CONSTANTIN
Timișoara

prezintă
Emisiunile de „Teatru radiofonic" 

anunță pentru săptămîna 21—28 iulie :

— „Nud cu vioară", comedie de 
Noel Coward (înregistrare realizată 
în anul I960)., Rolurile au fost inter
pretate de: Aura, Buzescu, Radu 
Beligan, Jules Cazaban, Natașa Ale
xandra, Virginica Romhnovski, Sanda 
Toma, Silvia Popovici, Alexandrescu 
Vrancea, Marius Pepino. Regia ar
tistică: Elena Negreanu (duminică 21 
iulie).

— în premieră o comedie de Silvia 
Andreescu și Theodor Mănescu, inti
tulată: „Iubitul meu fără nume", cu 
Mariana Mihut și Victor Rebengiuc. 
Regia artistică: Cristian Munteanu 
(Luni 22 iulie).

— Miercuri 24 iulie: „Vreau să 
fiu nevasta ta", comedie muzi
cală de Czimacek și Semsey. în dis
tribuție: Nae Roman, Cela Tănăses- 
cu, Aurel Cioranu, Radu Zaharescu, 
Toni Buiacici, Coca Enescu, Al. Iu- 
lescu, Victoria Mierlescu, Marcel 
Gingulescu, Emil Popescu ș.a. Paul 
Stratilat semnează regia artistică.

— „Vizitatorul necunoscut" de Guy 
Abecasis (joi 25 iulie). în regia lui 
Dan Puican. rolurile au fost inter
pretate de George Măruță, Ion Ma
rinescu și Lucia Rîpeanu.

— Vineri 26 iulie, comedia lui Gh. 
Ciprian „Omul cu mîrțoaga", cu Oc
tavian Cotescu, Marcel Anghelescu, 
Septimiu Sever, Dana Comnea, Ni- 
neta Guști, Florin Scărlătescu, St. Mi- 
hăilescu-Brăila, George Trestian în 
rolurile principale. Regia artistică: 
Mihai Pascal.

— Pe programul III, sîmbătă 27 iu
lie: „Orestla" de Eschil. în distribu
ție: Olga Tudorache, Vasile Gheor
ghiu, Ileana Predescu, Mircea Albu- 
lescu, Gilda Marinescu, Dan Nasta, 
Leopoldina Bălănuță, George Oan- 
cea, N. Botez-Luchian, Lucia Mure- 
șan, Emil Liptac, Sorin Gabor, Mihai 
Heroveanu ș.a. Regia artistică: Cris
tian Munteanu.

Cu prilejul sărbătoririi a 120 de 
ani de la revoluția' din 1848, filiala 
U.A.P. Ploiești a deschis în Pala
tul culturii o expoziție omagială. 
Au participat un grup de membri 
ai Uniunii artiștilor plastici, unii 
recent promovați în Uniune, cu 
lucrări de. pictură, sculptură și 
grafică. Printre lucrările care au 
fost apreciate pentru valoarea lor 
artistică s-au numărat cele sem
nate de pictorii Vladimir Zamfires- 
cu, Dan Negoescu, loan Strîmbu și 
sculptorul Gh Coman. Portretul 
Anei Ipătescu, datorat pictorului 
Vladimir Zamflrescu, exprimă căl
dură șt responsabilitate, un aspect 
nobil și grav, hotărît. Pe aceleași 
coordonate se înscrie și lucrarea 
lui Dan Negoescu; compoziție de 
mari dimensiuni, înfățișează pre
zența fizică și spirituală a scriito
rilor pașoptiști D. Bolintineanu, V. 
Alecsandri și C. A. Rosetti.

Dintre ceilalți expozanți mențio
năm pe sculptorul Gh. Coman care 
a adus un reușit bust al1 pictorului 
Negulici, prefect al județului Pra
hova în timpul revoluției de la 1848, 
pe graficianul Dan Strîmbu cu un 
montaj grafic în care accentuează 
momente semnificative ale revolu

ției din cele trei provincii româ
nești, pe Lucreția Zoiade, care face 
portretul lui Ion Codru Drăgușanu, 
comisar de propagandă al revolu
ției în județul Prahova, Irina 
Borovski („Maria Cantacuzino și 
N. Bălcescu"), N. Vasilescu („C. T. 
Grigorescu" revoluționar ploieș
tean). Sculptura mai este reprezen
tată prin lucrări de Nicolae Kruch 
și Ecaterina Tudorache, ambii re
înviind figurile unor luptători pa
șoptiști.

Artiștii ploieșteni s-au străduit 
să redea existenta unor personaje 
copleșite de pasiuni și credințe, să 
ilumineze din interior portretele 
acestor exemplari patrioți și cărtu
rari. Sîntem un neam de coloriști 
și poate ar fi fost necesară mai 
multă lumină, mai multă culoare 
caldă în aceste lucrări. Să sperăm 
însă că pictura cu subiect istoric 
va furniza șt de acum înainte teme 
fertile creației pictorilor ploieșteni, 
și că cu fiecare nouă lucrare vom 
admira tot mai mult calități pic
turale. pe lingă o înțelegere a is
toriei în nuanțele ei subtile, fine.

Petru POPOVICI

SPECTACOLE NOI
• Opera Maghiară de Stat din Cluj a susținut joi 5 iulie premiera pe țară a 

operei ,,Nabucco" de G. Verdi.
• Joi 18 iulie 1968, teatrul „A. Davila" din Pitești prezintă în premieră pe

țară piesa „Yerma" de G. Garcia Lorca. Spectacolbl feste montat în direcția de 
scenă a Lidiei lonescu și scenografia arh. Andrei Ivăneanu-Damaschin. Rolul titular 
esfe susținut de loan Citta Baciu. In alte roluri : Vistrian Roman, Sorin Gheor
ghiu, Telly Barbu, Ileana Focșa, Adriana Popovici, Ileana Zărnescu, Angela Ra- 
doslavescu. —

Scenă din piesa „Io, Mirceo Voevod" de Dan Tărchilâ, prezentată 
în aer liber la Curtea Domnească din Tîrgoviște de actorii Tea

trului de Stat din Pitești

Salva-Vișeu. Am urcat 
tet ca brigadier, și am 
ascultat pe o pajiște 
verde, sub foșnet blind 
de brazi, prima lecție 
de muncă. Vedeam 
amprizele, vedeam ja
loanele vărgate și în
cercam să-mi închipui 
traseul viitoarei linii 
ferate. Am început de
frișarea zonei, am în
ceput munca la via
ductul de la Valea 
Frasinului, tn apropie
re de Romuli, am lu
crat în abataj, am dus 
sute de roabe și le-am 
prăvălit la vale.

N-am mai fost de a- 
tunci pe aceste melea
guri. N-am mai fost, 
deși toți cei care am 
tăiat muntele la Valea 
Frasinului, nu departe 
de tunelul de la Dealul 
Ștefăniței, nu departe 
de mirajele Maramu
reșului spre care pene
trează această magis
trală de oțel, ne-am 
făcut legămînt să re
venim ca turiști. îi 
consideram privilegiați 
pe cei care aveau să 
treacă cu primul tren 
pe traseul Salva-Vișeu. 
Știam de pe atunci că 
linia ce șerpuiește pe 
versanții de apus ai 
Carpaților va fi fru
moasă, ci va fi poate 
cea mai frumoasă tra
versare montană, de
oarece toată e alcătui
tă numai din poduri, tu- 
nele, viaducte și însăși 
stînca muntelui a deve
nit pilon sau soclu 
pentru magistrală. A- 
cum, în sfîrșit, alți bri
gadieri au trezit în su
fletul meu dorința de 
a revedea linia Salva- 
Vișeu și de a compara 
spiritul a două gene
rații de constructori.

Am stat tot timpul 
la fereastră Nu știu 
de ce mi-a plăcut mai 
mult decît altele aceas
tă linie ferată. Poate 
pentru că sub ea, la 
zeci de metri în afund 
puteam să văd desfă- 
șurîndu-se priveliști 
inedite, într-un vast 
muzeu etnografic. Poa
te pentru relieful ca
pricios. Poate pentru 
viaductele solide, de 
cincizeci și șaizeci de 
metri înălțime, care 
răsunau ca niște uriașe 
instrumente în liniștea 
munților. Nu-i călător 
pe care spectacolul na
tural să nu-l intere
seze. Trenul, tn imen
sitatea munților, e un 
carusel, o miniatură. 
Necontenitele șuiere ale 
locomotivei, pufăitul 
triumfal, trecerea prin 
tunelele care se des
chid ca niște porți de 
catedrală, apoi saltul 
peste viaductele cu pi
lonii amețitor de înalți, 
ca niște lame, peste 
bolțile arcuite asemenea 
unui templu monumen
tal, pe zidării ce sea
mănă cu barajele, tre
cerea pe sub cupolele 
de vegetație, reprezintă 
tot ce poate fi mai ve
sel și mai plin de elan

și energie. Umbrele 
aruncate de pilaștrii 
viaductelor peste satele 
din vale, sate deasupra 
cărora trecem ca un 
tren aerian, umbrele 
mișcătoare pe deasupra 
acoperișurilor de dra- 
niță constituie efecte 
de cinematograf pano
ramic menit să creeze 
o suită de iluzii, să-ți 
creeze o stare de vrajă 
necunoscută pînă acum. 
Din noaptea tunelului, 
la lumina zilei, la splen
doarea spectacolului 
naturii, trecerea pare 
a fi un efect de artă, 
nu un efect realizat 
într-o tehnică banală. 
Nimic din ceea ce vezi 
aici nu seamănă cu 
ce-ai văzut aiurea și 
nicăieri linia ferată nu 
mi s-a părut atît de 
bine integrată în na
tură ca aici și, poate, 
la Porțile de Fier și la 
Cernavoda.

Linia Salva—Vișeu 
este o linie tînără încă 
și ea se consolidează 
mereu. Am stat de vor
bă cu tineri feroviari, 
care au vîrsta fostului 
mare șantier național. 
Pentru ei magistrala de 
la 1948 a căpătat isto
rie. Ei mi-au vorbit 
despre tunelele dintre 
Iza și Vișeul de Jos, 
dintre Săcel și Dealul 
Ștefăniței, mi-au vor
bit despre marile via
ducte dintre Fiat—Ro
muli și Romuli—Dealul 
Ștefăniței. Mi-au po
vestit despre avalanșe
le de zăpadă cu care au 
de luptat în timpul ier
nii, despre stîncile ca
re se mai clintesc din 
loc și pretind interven
ții pentru a fi extrase 
sau consolidate. Toți se 
iluminau la față cînd 
le vorbeam de valoa
rea estetică a lucrării 
și țineau să-mi amin
tească imediat că Sal
va-Vișeu a însemnat 
pentru toate generațiile 
de tineri o mare a- 
tracție și o mare forță 
morală. Cei de azi con
solidează linia pentru a 
o aduce la capacitatea 
locomotivelor moderne. 
Au fost introduse ma
șini mari pentru remor- 
care, modernizări în 
tehnica circulației .fe
roviare, specialități și 
oameni noi.

Veneam din nord 
spre sud, veneam din
spre Maramureș spre 
Nordul Moldovei, ve
neam de la Iza . și Vi
șeul de Jos spre Săcel, 
spre Dealul Ștefăniței, 
spre. Romuli și Telciu. 
Toate aceste denumiri 
răsunau puternic în 
mintea mea. Era ca și 
cum aș denumi titluri 
de cărți, titluri de poe
me. Si au fost poeme 
și acțiuni epice ale 
construcției într-o vre
me cînd totul începea 
de la o nouă generație, 
cînd se așteptau mul
te de la noua genera
ție, prima care avea să 
se manifeste după 
război și care avea să 
pună una dintre pri
mele pietre de temelie 
ale României socialiste.

Aici, la Salva-Vișeu, 
era o țară, o țară de 
tineri, tineri din toate 
județele țării, multi 
fără nici o profesiune. 
Mai toți și-au ales aici, 
pe șantierul național, 
meseria de bază. Am 
întîlnit tn decursul a- 
nilor maiștri și zia
riști, navigatori și mi
neri, otelari și proiec- 
tanți, medici și profe
sori care si-au înscris 
în biografia lor nume
le acestui șantier na
țional alături de nu
mele institutelor și u- 
niversităților pe care 
le-au urmat.

Prima mare viziune a 
țării, cu dinamismul ei 
pașnic, aici au avut-o 
cei din memorabilul an 
1948, cînd organizațiile 
de tineret au cunoscut 
un avînt romantic fără 
precedent si au izbutit 
să antreneze sute de 
mii de tineri la opera 
de edificare a tării. 
Oare nu este plin de 
semnificații faptul că 
tara de azi a încredin
țat tineretului cîteva 
din marile obiective ale 
începutului, la Bum- 
bești—Livezeni, la Ag
nita—Botorca, la Sal
va—Vișeu ? Oare nu 
este plin de semnifica
ții faptul că cei ce au 
deschis ochii într-o 
lume de pace și drep
tate au început să lu
creze în comun, pe șan
tiere devenite simbo
luri, ci au cunoscut 
pentru prima oară bucu
ria de a dura centru 
posteritate, pentru vii
tor, și au nutrit ambi
ția de a-și Wscrie nu
mele în oțel și beton ? 
Nu degeaba se spune 
că poarta pe care intri 
In viață este decisivă 
și că peisajul uman a- 
supra căruia deschizi 
ochii tn anii formării, 
lumea tn care te naști 
cu adevărat, conștient 
și sigur de puterile 
tale, determină deseori 
tn mod categoric desti
nul omului de mîine.

Anul viitor, drumul 
național care unește 
peste Gutîi, Baia Sprie 
cu Sighetul Marmației 
va fi gata, și el va de
veni unul dintre actele 
constructive prin care 
generația nouă continuă 
tradiția celor care cu 
douăzeci de ani în ur
mă, au escaladat cres
tele munților singura
tici, creînd o punte de 
beton și oțel într« 
două județe, o impor
tantă magistrală a eco
nomiei naționale. Mul* 
te edificii industriale, 
multe opere cu mult 
mai vaste șt mai în
drăznețe decît acestea 
s-au ridicat și se ridi
că tn anii noștri pe 
toate meleagurile țării. 
Sînt însă unele din ele 
care se ridică la valoa
re de simbol, care în
mănunchează profunde 
semnificații spiritual* 
și istorice, si intre a- 
cestea nu se poate să 
nu le trecem la loc de 
cinste pe cele ce în
chid în ele un strop 
din lumina și energia 
tinereții noastre.

cinema
*■— .. ———rnnnirT
• Aventurierii : PATRIA — 12,45; 16; 18,46; J1,1S,
BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, GRADINA
DOINA — 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
® Duelul lung : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15 
18,45; 21,15, FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină 20,30, FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30, EXCELSIOR — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, 
MODERN - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, STADIONUL 
DINAMO - 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
• Taffy șl vînătorul : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2454 — orele 19,30), LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină' — 20,30, CIRCUL DE 
STAT - 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
® Domnișoarele din Rochefort i VICTORIA — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
e O lume nebună, nebună, nebuni : LUMINA — 
9,30—15,45 în continuare; 19,15.
• Prietenele : CENTRAL — 8; 11,15; 18,30; 16;
18,30; 21.
e Jenla, Jeniclka șl Katlușa : UNION — 15,30; 18; 
20,30.
• Un bărbat și o femele : DOINA — 11,20; 13,45; 
16; 18,30; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Prin Kurdlstanul sălbatec : GRIVIȚA — »; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20,30, AURORA — 8; 11,15; 13; 15,15; 
17,45; 20, la grădină — 20,30.
• Oscar : ÎNFRĂȚIREA — 15,30; 18; 20,30.
• Freddy, lovește tu Intll : BUZEȘTI — 15,30; 18, 
la grădină 20,30, UNIREA — 15,30; 18, Ia grădină 
20,30.
• Ce noapte, băieți 1 : DACIA — 8—16,30 In conti
nuare; 18,45; 21.
• Vicontele plătește polița : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare; 18,15, la grădină — 20,38.
• Un dolar găurit i LIRA — 15,30; 18, la grădină 
— 20,30, MOȘILOR — 15; 17,30; 20, la grădină —
20.30.
• Inimă nebună... nebună de legat: DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15; 17; 19; 21, 
VITAN — 16; 18,15; 20,30, Ia grădină — 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15 in continuare; 19,15, 
la grădină — 20,30.
• împușcătura : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Alegere de asasini : MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FLAMURA — 9—13,30 în continuare; 16; 18,15;
20.30.
• Studiu despre femei : FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Hiroșlma, dragostea mea i VOLGA — 9—15,30 
In continuare; 18.15; 20,30.
O Pasărea timpurie : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : MUNCA — 16;
18; 20.

• El Dorado : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
« Zoltan Karpathy ; FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• Bomba de la ora 10,10 ; RAHOVA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
• Mumia intervine : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30.
• Cei șapte samurai: GRADINA PROGRESUL 
PARC — 20,30.
• întoarcere In lumea sunetelor — Monumente ale 
schitului din munții Rlla — Cuvtntul vindecă i 
TIMPURI NOI — 9—21 In continuare.
• Slnt și eu numai o femele : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30.
o Hocus-pocus : PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• Caut o nevastă : CRlNGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
• Loana : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (la Teatrul 
de vară „Herăstrău") : Comedie pe întuneric — 20,30.
• Tegtrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Comici 
vestiți ai revistei” — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (tn sala Savoy a teatrului 
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.

(Urmare din pag. I)
gritatea și bogăția ei cons
tituie o condiție a echili
brului sufletesc, a eficien
ței sociale; un timp 
conceput ca progres, ca o 
eșalonare de trepte spre 
mai multă bună stare, dar 
și spre mai multă bună
voință, spre mai multă co
operare, spre mai multă 
spiritualitate.

Există, spuneam, anumi
te, modalități personale de 
integrare în timp care re
prezintă un specific- carac- 
terial, întocmai ca și ati
tudinea față de muncă sau 
atitudinea fată de semeni. 
Cred, de aceea, că în pro
cesul educativ — atît la 
nivel școlar, cît șl la nivel 
social — acest element ca- 
racterial trebuie atent luat 
în considerație.

Nu-mi este indiferent, ca 
profesor, dacă elevul în
vață pentru a căpăta azi o 
notă bună sau pentru că se 
gîndește că mîine aceste 
cunoștințe îi vor fi nece
sare în activitatea socială 
sau profesională. Cercetă
rile experimentale au de
monstrat că scadenta pe 
care contăm în legătură cu 
utilizarea cunoștințelor in
fluențează trăinicia aces
tora. Cînd învățăm numai 
pentru a răspunde mîine la 
examen, poimîine uităm.

Cu ctt este această sca
dentă mai îndepărtată în 
conștiința noastră, cu atît 
«înt mai trainice cele me
morate.

Nu-mi este indiferent, în 
calitate de conducător al 
unui colectiv, dacă cola

truind un dispozitiv !n le
gătură cu cunoștințele sale 
de fizică, gîndește aceste 
activități ale sale ca trepte 
ale unor preocupări vii
toare, sau e vorba de un 
simplu joc. Nu-mi este in
diferent, ca educator, dacă

și sensurile societății. De 
aceea adolescența este și 
vîrsta la care, prin exce
lență, se structurează ati
tudinea față de ziua de 
mîine, fată de viitorul pro
priu și al colectivității. 
Echilibrul sufletesc de mal.

VALOAREA
TIMPULUI

boratorii mei posedă o idee 
clară a telurilor colectivu
lui, a etapelor eșalonate în 
timp, care vor duce la a- 
ceste teluri, a mijloacelor 
și eforturilor necesare. 
Cooperarea presupune pre
tutindeni o cooperare de 
planuri, o cooperare de 
perspective și aspirații.

Nu-mi este indiferent 
dacă elevul, realizindu-și 
un mic laborator sau cons

elevul dobîndește, treptat, 
prin activitatea sa pionie
rească conștiința faptului 
că el se pregătește pentru 
activitatea cetățenească de 
mai tîrziu cu implicațiile 
ei social-politice, sau este 
vorba de îndeplinirea unor 
formalități.

Adolescența este — știm 
— vîrsta cristalizării idea
lurilor, vîrsta integrării 
conștiente în preocupării»

tîrziu ăl adultului va ține 
și de modul in care la a- 
ceastă vîrstă de căutări și 
năzuințe se va realiza e- 
ohilibrul dinamio necesar 
între experiență șl aspira
ții, între semnificația amin
tirilor și construirea activă 
a viitorului.

E necesar să învățăm din 
copilărie șl din adoles
cență, sub îndrumarea fac
torilor educativi, să pre-

tv
17.30 — Pentru noi femeile 1

Din cuprins : » Pe firul mătăsii. Reportai 
la Fabrica de mătase naturală din Lugoj 
O Prietenele noastre, florile • Sfaturi 
cosmetice 9 Mozaic.

18,00 — Actualitatea industrială.
Reportaj : La paralela de 45° șl 16' N.

18.30 — Curs de limba franceză — reluarea
lecției 1.

19,00 — Dimineața maturității — emisiune pentru 
adolescenți : „Pagini de adolescență".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologie.

— Publicitate.
20,00 — Din ’ Sibiu pin’ la Brașov — program de 

muzică populară românească.
20.20 — Ce-ați dori să revedețl T

Cîntă Marcel Amont.
20,45 — Tele-unlversltatea. Istoria civilizațiilor. Ci

vilizația egipteană (II). Secretul pirami
delor.

21.20 — Film artistic : „Cenușă șl diamant*.
22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,05 — închiderea emisiunii.

țuim și să respectăm tim
pul nostru și al altora, să 
învățăm a-1 compartimenta 
rațional, a-1 valorifica de
plin, potrivit cu cerințele 
obiective și cu ritmul nos
tru personal. Acest ritm e 
bine să-1 studiem și să-1 
cunoaștem pentru a ne do
za adecvat eforturile și a 
obține astfel o eficiență 
maximă. Trebuie ca această 
seriozitate în organizarea 
timpului să devină o ten
dință conștientă, un mod 
constant de comportare, o 
trăsătură de caracter. Și nu 
e vorba numai de timpul 
nostru personal. Există 
persoane foarte avare cu 
timpul lor, dar dispuse 
să-și bată joc de timpul al
tora. Este și aceasta o tră
sătură de caracter, nega
tivă, condamnabilă firește, 

> pe care educația socialistă 
e preocupată s-o extirpe.

Problema nu se reduce 
— ca de altfel în orice 
context educativ — la ex
plicații și îndrumări. Însăși 
viața de zi cu zi a școla
rului trebuie să fie astfel 
organizată, incit ceea ce 
realizează astăzi să apară 
ca o continuare rațională, 
motivată, a ceea ce a gîndit 
și pregătit ieri, ca o etapă 
cu un sens foarte limpede 
» ceea ce va trebui să în
deplinească miinc. Această 
afirmație este valabilă, evi

dent, în primul rlnd pen
tru cunoștințele școlare do- 
bîndite, dar ea este adevă
rată și pentru tot restul: 
conținutul orelor educa
tive, al cercurilor, conținu
tul și importanta ședințe
lor pionierești sau de 
U.T.C., modul de pregătiră 
și realizare a unor excursii, 
a unui concurs, a unei fes
tivități. Ocupațiile formale 
sint dăunătoare nu numai 
prin timpul pierdut ca a- 
tare, dar și prin indiferența 
pe care o sădesc în sufle
tul copilului față de acesta 
pierderi de timp.

Copiii sînt viitorul ță
rii, viitorul societății, 
se afirmă pe drept cu
vînt. Să medităm mai 
mult în această privință, 
să căutăm mijloace mai te
meinice pentru a-i face pe 
ei înșiși conștient! de a- 
ceastă inexorabilă reali
tate.

Aceasta nu numai pen
tru că orice acțiune se rea
lizează mai eficient dacă 
sensul ei ne este clar, dar 
și pentru exercițiul însuși 
al proiectării deliberate • 
viitorului, pentru obținerea 
unei dozări echilibrate In
tre experiență și aspirații, 
pentru ca prezentul să 
poată fi continuu alimentat 
de satisfacția năzuințelor și 
realizărilor.
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Recepție cu prilejul
I

zilei naționale a Franței
La 14 iulie, cu prilejul sărbătorii 

naționale a Franței, ambasadorul 
acestei țări la București, Jean 
Louis Pons, 8 oferit o recepție.

Au luat parte Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Cor-

neliu Mănescu, Gheorghe Cioară, 
Aurel Moga, Adrian Dimitriu, Ion 
Iliescu, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale și obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți oameni ai corpului diplo
matic. 1 (Agerpres)

Cronica zilei
Duminică după-amiază s-a înapo

iat în Capitală delegația română 
condusă de prof. univ. Miron Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, care a participat la 
cea de-a 31-a sesiune a Conferinței 
internaționale de instrucțiune publi
că de la Geneva, organizată de 
UNESCO și Biroul internațional al 
educației.

Duminică la amiază s-a înapoiat 
în Capitală Ștefan Costăchescu, se
cretarul general al Asociației juriș
tilor din Republica Socialistă Româ
nia, care a participat „.la Conferința 
mondială a juriștilor pentru Viet
nam, ținută la Grenoble între 6 și 
10 iulie.

(Agerpres)

Plecarea delegației 
parlamentare chiliene

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala delegația parlamentară chilia- 
nă condusă de Luis Fernando Luen- 
go, vicepreședintele Senatului Repu
blicii Chile, care la invitația Marii 
Adunări Naționale a făcut o vizită 
în tara noastră. La plecare, dele
gația a fost salutată de acad. Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, președinți ai u- 
nor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale, deputati în 
M.A.N. A fost de fată Rolando Stein, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Republicii Chile la București.

înainte de plecare, tn numele de
legației, dl. Luis Fernando Luengo 
a declarat redactorului Agerpres, C. 
Zlăvog: Părăsind România, delega
ția parlamentară chiliană exprimă 
viile sale mulțumiri Marii Adunări 
Naționale, președintelui său, Stefan 
Voitec, pentru invitația pe care <-a 
făcut-o de a vizita România, de o 
veni în contact nemijlocit cu po
porul român și de a contribui, pa 
această cale, la dezvoltarea relații
lor româno-chiliene. în folosul păcii 
»i al colaborării mondiale, spre pro

gresul și dezvoltarea ambelor na
țiuni.

In timpul petrecut în frumoasa 
dv. țară, senatorii »i deputății chi
lieni au putut constata impetuosul 
progres Industrial și agrar, cultural 
și turistic al României, extraordina
rul dinamism al economiei sale so
cialiste.

întrevederile cu dl. Nicolae 
Ceausescu, președintele Consiliului 
de Stat, precum și cu domnul Cor- 
neliu Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, și cu domnul Stefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, s-au desfă
șurat intr-o atmosferă călduroasă 
permițîndu-ne să completăm infor
mațiile noastre asupra situației ge
nerale din România, asupra princi
piilor politicii sale externe.

Sîntem siguri că la înapoierea tn 
patria noastră vom contribui într-o 
măsură mult mai eficientă la con
solidarea prieteniei dintre țările 
noastre, știut fiind că la comunita
tea de limbă si cultură care unește 
popoarele român și chilian, trebuie 
să adăugăm astăzi un fapt nu mai 
puțin important — năzuința viu 
manifestată de cele două țări spre 
pace și înțelegere între popoare.

PAOroUL C0MONBT 
conducătorul procesului 
de înnoire și perfecționare 
a societății socialiste

(Urmare din pag. I)

DOUĂ FRUMOASE VICTORII 

ROMÂNEȘTI IN 

„RE6ATA SNAGOV"

Important „test" pre- 
olimpic, considerat ca 
atare nu numai de noi, 
ci și de majoritatea ță
rilor care reprezintă o 
Jorti în caiac-canoe și 
care — în consecință
— au înscris cele mai 
bune echipaje, „Regata 
Snagov", desfășurată 
sîmbătă si duminică, a 
constituit un succes a- 
tît din punct de vede
re al spectacolului 
sportiv, cit și în ceea 
ce privește posibilita
tea oferită tehnicienilor 
de a trage concluzii a- 
supra raportului de 
forte existent pe plan 
continental înainte cu 
numai 3 luni de J. O.

Ungaria, R. F. a Ger
maniei, R. D. Germa
nă, Uniunea Sovietică 
(la probele feminine) și
— bine înțeles — tara 
noastră au fost prezen
te la startul celor 7 
probe olimpice incluse 
în programul regatei cu 
elita caiacistilor și ca- 
noistilor. Celelalte țări 
.Franța, Iugoslavia, Ita
lia, Japonia, Bulgaria, 
Finlanda) au prezentat 
și ele echipajele de ca- 
re-si leagă cele mai 
multe speranțe, ceea ce 
a conferit „Regatei 
Snagov" caracterul de 
cea mal puternică ve
rificare preolimpică 
continentală de pînă a- 
cum, a sezonului.

în ansamblu. con
cursul a fost dominat 
de reprezentanții Româ
niei care s-au situat pe 
cele mai multe locuri 
fruntașe, cîstigînd au
toritar două dintre 
probe, ceea ce în cla
samentul general (ne
oficial) a adus repre
zentativei noastre pri
mul loc.

Sportivii antrenați 
de Radu Huțan au do
minat net proba 
canoe dublu 1000 
la sfîrșitul căreia 
urcat pe toate cele 3 
trepte ale podiumului. 
A impresionat în mod 
deosebit cuplul alcătuit 
din Patzaichin (o auten
tică speranță olimpi
că. aflat încă la vîrsta 
junioratului I) si expe
rimentatul Covaliov, 
care au încheiat cursa 
în 3:52,6, întrecînd alte 
două echipaje româ
nești, Manea-Ionescu și 
Maxim-Simionov. De 
altfel, Patzaichin. care 
merge cu pași fermi pe 
drumul fostului multi
plu campion olimpic, 
mondial si european, 
Simion Ismailciuc, a a- 
vut

de 
m, 
au

o comportare ne-

așteptat de bună si în 
proba de canoe simplu 
pe aceeași distanță, în 
care s-a clasat pe locul 
secund, fiind întrecut 
doar de campionul 
mondial al 
vest-germanul 
un sportiv 
cunoaște înfrîngerea de 
aproape 4 ani! Numai 
cîteva zecimi de secundă 
l-au separat pe tînărul 
nostru reprezentant 
învingătorul său: 
min. 16 sec. 1, față 
4 min. 15 sec. 51 
schimb, în urma 
fostul campion mondial 
Eschert (R.D.G.).

Un dublu succes ro
mânesc, cel din proba 
finală a regatei, caia
cul de 4. în care Româ
nia I (Turcaș, D. Iva
nov, Covaliov. Calenic) 
a cîștigat în 3:07,1, du
pă o cursă care a en
tuziasmat, în fața 
echipe secunde a 
noastre, 
Irimia. . 
temice 
R.D.G., 
Franța.

Dar, > 
tîmplă 
întrecerile 
„Regata Snagov" ne-a 
oferit și o supriză ne
plăcută. Înfrîngerea e- 
chipajului nostru Ver- 
nescu-Sciotnic la caiac 
dublu, probă pe care 
ei o dominaseră auto
ritar în competițiile in
ternaționale la care au 
participat de la începu
tul sezonului. Acest ne
plăcut loc 4 ocupat ieri 
de Vernescu și Sciot- 
nic va trebui analizat 
cu seriozitate, dar — în 
orice caz —- insuccesul 
lor nu trebuie drama
tizat, fiind vorba de 
sportivi cu certe posi
bilități și constituind un 
dublu încă perfectibil 
în cele 3 luni care mai 
sînt pînă la J. O. Pro
ba s-a încheiat cu suc
cesul cuplului Giczi— 
Timar (Ungaria) in 
3:28,9, urmați de compa- 
trioții lor Cseh—Hazsik 
și de cuplul nostru H. 
Ivanov—Conțolenco. De 
altfel, reprezentanții 
Ungariei s-au dovedit 
bine pregătiți în gene
ral în probele de caiac 
ei reușind prin Hesz și 
a doua victorie, la sim
plu, cu timpul de 
3:48,2. O surpriză plă
cută comportarea lui 
Andrei Conțolenco (Ro
mânia) clasat al doilea 
în această probă doar 
3 zecimi de secundă în 
urma învingătorului!) 
ceea ce ne dă speranțe

probei, 
Lewe, 

care nu

de
4 

de 
In 
sa,

unei 
tării 

de 
pu- 
din

conduse
și a unor 

echipaje
Ungaria. R.F.G.,
așa cum se în
de multe ori în 

sportive,

într-o probă care inițial 
nu intra în calculul co
lectivului de antrenori 
al lotului, în ceea ce 
privește perspectiva 
medaliilor olimpice.

In sfîrșit, cele două 
probe feminine au reu
nit la Snagov pe cele 
mai bune caiaciste din 
Europa. Cursele de fete 
au fost dominate, con
form previziunilor, de 
sportivele sovietice și 
vest-germane. Piniaeva 
a cîștigat la simplu 
(2:05,4), urmată de Sere
dina, la o zecime de se
cundă. La dublu, unde 
victoria a revenit cu
plului Zimmermănn-Es- 
ser (R.F.G.). De reținut 
locul al treilea ocupat 
de formația noastră Vio
rica Dumitru-Valentina 
Serghei, într-o compa
nie valoroasă, mai ales 
că printre învinsele sale 
se află dublul R. D. 
Germane (Kobuss—Haf- 
tenberger), foarte bine 
cotat în arena 
dială.

In ansamblu, 
nostru a concurat

așteptat pentru 
etapă a pregă- 
Rămîne să ve
ce măsură con- 
„Regatei Sna-

mon-

lotul 
la ni-

velul 
actuala 
firilor, 
dem în 
cluziile
gov“ vor fi confirmate 
de următoarele mari 
concursuri internațio
nale, cele de la Copen
haga și Duisburg, de la 
startul cărora lotul nos
tru nu va absenta.

Radu URZICEANU

Ieri s-a încheiat

Competiția ciclistă 
pentru „Cupa Voința"
CLASAMENTE GENERALE 

FINALE — individual : 1. —
Emil Rusu (Dinamo) 2. — Tudor 
Vasile (Dinamo) la 2’27” ; 3. — 
N. Ciumeti (Dinamo) la 5’18” ; 
4. — Fr. Duteil (Bordelais- 
Franța) la 5’18” ; 5. — Gh. Mol- 
doveanu (Steaua) la 6’48” (au 
terminat cursa 55 de alergători 
din 85, cîți au luat startul).

CĂȚĂRĂTORI : 1. — V. Se- 
lejan (Dinamo) 27 puncte ; 2. — 
Fr. Duteil (Bordelais) 14 puncte; 
3. — Fr. Surminski (Start 
Opole — Polonia) 13 puncte.

SPRINTERI : 1. — Tudor Va- 
sile (Dinamo) 65 puncte ; 2. — 
C. Grigore (Dinamo) 49 puncte ; 
3. — Fr.' Surminski (Start — 
Opole) 46 puncte.

Ieri în ultima etapă (Rm. Vîl- 
cea-Pitești-București, 175 kril)'.: 
1. — I. Koțev (Septemvri — So- 

Surminski (Start 
— Șt. Cernea 
Șt. Bălan (Vo- 
5. — W. Egyed 
Brașov) ; 6. —

fia) ; 2. — Fr.
— Opole) ; 3.
(Steaua) 4. — 
ința Ploiești) ; 
(Dezrobirea — ...
Tudor Petre (Petrolul Ploiești)
— toți în același timp, 4h44’51’’.

Ieri la București, în fața Poștei 
Centrale s-a încheiat cea de-a 
XIII-a ediție a uneia din cele 

mai importante competiții interna
ționale pe etape organizată în țara 
noastră, „Cupa Voința" Insumînd 
circa 1 000 de kilometri, cursa a stră
bătut un traseu variat, în condiții 
meteorologice specifice verii (căldu
ra toridă i-a însoțit pe alergători 
aproape în fiecare etapă). Organiza
torii — Oficiul Sport al UCECOM 
în colaborare cu filialele sale locale 
— au asigurat, ca de obicei, toate 
condițiile necesare bunei desfășu
rări a cursei. Premiile oferite (din 
partea Loto-Pronosport, ADAS, Mi
nisterul Comerțului Interior, Minis
terul Industriei Alimentare, Centro-

Lotul de fotbal și-a încheiat primele pregătiri

UW.WAVtM'^

coop etc.) au fost de asemenea sti
mulatorii pentru dinamizarea între
cerii.

Din păcate, cum de altfel cititorii 
noștri au aflat și din relatările după 
fiecare etapă, aspectul general al 
cursei s-a situat la polul opus inte
resului deosebit manifestat de orga
nizatori. Au lipsit acțiunile dinami
ce, acele evadări de mare specta
culozitate, ce pot duce la răsturnări 
de locuri în clasamente, la obținerea 
unor medii orare ridicate, și care 
deosebesc în fond ciclismul de per
formantă de... cicloturism ? Ci
cliștii oaspeți, cu destul de puține 
excepții, n-au avut valoarea sau 
forma care să-i Impună atenției ge
nerale. Rămînea deci ca alergătorii 
noștri (cei lin loturile reprezentati
ve, în primul rînd), să dea cursei 
alura corespunzătoare, să-și verifice 
cu adevărat potențialul, preluînd în
treaga inițiativă. Ce s-a întîmplat 
însă?

încă din 
chiar după 
unii dintre 
abandonat , .
gler, Stoica), sau au fost eliminați 
pentru ...mers în mașină (Neagoe, 
spre exemplu). Din start cursa s-a 
văzut redusă la trei-sferturi din 
efectivul inițial 1 în aceste condiții, 
era evident că dinamoviștii Rusu, 
Tudor, Ciumeti, Grigore, Ciocan, Se- 
lejan — membri ai 
și reprezentativ — 
drept să țintească 
iar 
ția. Riposta celorlalți alergători a 
fost ’ • • - _■■■",■
dat au și renunțat la orice replică, 
superioritatea dinamovistă fiind evi
dentă. Cursa deci își desemnase 
fruntașii.

In aceste condiții era cît se poate 
de normal ca fruntașii cursei să-și 
onoreze pe de o parte reputația, iar 
pe de alta să folosească acest prilej 
pentru a rula și a acționa în fie
care etapă cel puțin la nivelul unui 
antrenament serios. După cum re
cunoșteau șl antrenorul federal Ni
colae Oțeleanu, și arbitrul principal 
al cursei, Octavian Amza, cicliștii 
selecționabili și antrenorul N. Voicu 
au stabilit parcă dinainte cine să 
cîștige cursa și, cum nimeni nu le-a 
putut pune în pericol dominarea, 
au căutat să se menajeze șl să dis
trugă, prin trene false, chiar și pu
ținele acțiuni de evadare inițiate de 
alții. Tactica le-a reușit, dar cu 
astfel de tactici se va redresa ci
clismul nostru 7

De fapt nu este pentru prima oară 
că același grup de alergători blo
chează astfel de curse, cu rivali 
de mîna a doua, Iar cînd sînt puși 
în fața unor adversari redutabili în 
țară sau peste hotare rămîn de „că
ruță". Penuria de competiții cicliste 
este evidentă, dar tocmai de aceea 
antrenorii și cicliștii noștri trebuie 
să abordeze orice cursă cu seriozi
tatea cuvenită.

Caracterizarea cursei încheiată 
ieri ? Un week-end ciclist... bine or
ganizat

primele două etape, ba 
primii zeci de kilometri, 
cisliștil binecunoscuți au 
(Zanoni, Ardeleanu, Zie-

finalmente să

loturilor olimpic 
sînt singurii în 

„tricoul galben", 
cîștige competi-

destul de palidă ; la un moment

Ion DUMITRIU

Ion Țiriac-Monuel Santana 
3—21

în cîteva rînduri
Pe stadionul „White City" din Lon

dra au continuat campionatele in
ternaționale de atletism ale Angliei, 
în proba de săritură cu prăjina vic
toria a revenit italianului Dionisi 
cu 5,03 m. Bull (Anglia) s-â clasat 
pe locul doi cu 4,87 m urmat de 
Righi (Italia) 4,72 m și Piștalu (Ro
mânia) cu 4,72 m. Proba de 100 yarzi 
a revenit lui Paul Nash (Republica 
Sud-Africană) cu rezultatul de 9”9/10.

Turneul Internațional feminin de 
șah de la Szarvas are acum ca li
deră pe Polihroniade (România) care 
după 6 runde totalizează 4,5 puncte, 
în runda a 6-a Polihroniade a cîști
gat cu negrele la iugoslava Krujits. 
Jianu (România) a învins-o pe Nagy 
(Iugoslavia). Tompa (Ungaria) a ob
ținut o surprinzătoare victorie Ia 
fosta lideră Stadler (Iugoslavia).

După două runde, în turneul fe
minin de șah de la Sofia conduc 
Asenova șl Porubski cu cîte 2 punc
te. Reprezentanta României, Ger
trude Baumstark, care a remizat cu 
Szilly (Ungaria), ocupă locul trei cu 
1,5 puncte.

La Straubing s-a disputat întâlni
rea internațională feminină de gim
nastică dintre echipele R. F. a Ger
maniei și României. Gimnastele ro
mânce au obținut victoria cu scorul 
final de 364,10—355,45 puncte. în 
clasamentul individual compus pri
mul loc a .fost ocupat de Elena 
Ceampelea (România) cu 74,45 puncte 
urmată de Marlis Stegemann (R. F. 
a Germaniei) — 73,55 puncte, Irmi 
Krauser (R. F. a Germaniei) — 72,60 
puncte, Rodica Apăteanu (România) 
— 72,20 puncte etc.

Echipa braziliană de fotbal Portu- 
guesa Sao Paolo și-a continuat tur
neul în Europa, jucînd la Zwickau 
în R. D. Germană cu echipa Sachs
enring. Fotbaliștii brazilieni au ter
minat victorioși cu scorul de 3—1 
(1-1).

în finala turneului internațional de 
tenis de la Newport, Bowrey (Aus
tralia) l-a învins cu 9—7, 6—4 pe 
compatriotul său Davidson. La fe
minin, pe primul loc s-a clasat tâ
năra Pigeon (S.U.A.) în vîrstă de 17 
ani care a întrecut-o cu 6—2, 6—0 
pe Moore (Australia).

Ieri după-amiază, lotul re
prezentativ de fotbal și-a în
cheiat pregătirile de Ia Snagov, 
printr-un joc școală.

Tenismanul român Ion Țiriac a 
repurtat ieri un strălucit succes în 
semifinalele campionatelor interna
ționale ale Suediei de la Baastad, 
eliminîndu-1 după 5 seturi pe cunos
cutul jucător spaniol Manuel Santana. 
Jocul care s-a desfășurat în fața 
unei asistențe record, a prilejuit lui 
Țiriac să-și înscrie în palmares una 
dintre cele mai remarcabile victorii. 
Țiriac a jucat excelent, reușind să 
cîștige cu 6—1, 5—7, 2—-6, 7—5, 6—3. 
în finală, Țiriac îl va întîlnl pe 
Mulligan.

DESFĂȘURATĂ DUMINICĂ PE 
RUTA FONT ROMEAU — ALBI 
(250,500 km) cea de-a 15-a etapă a 
Turului Franței a fost cîștigată de 
ROGER PINGEON (Franța). El a so
sit cu un avans de aproape 3 minute 
de cel de-al doilea clasat, fiind 
cronometrat în 6h 20’36”.

Astă-seară pe ringul arenei Olim
pia din Constanța are loc meciul in
ternațional de box dintre echipele 
Farul Constanța și S.K. Berlin. Gala 
începe la ora 20. Revanșa se va des
fășura miercuri tot la Constanța.

Cu prilejul unui concurs de selecție 
desfășurat la Budapesta, înotătoarea 
maghiară Iudith Turoczi a stabilit un 
nou record european în proba de 
100 m liber cu timpul de l’00”2/10. 
Vechiul record, deținut de aceeași 
sportivă, era de l’00”4/10.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTĂ 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
Concursul Pronosport nr. 28, 

etapa din 14 iulie 1968
Chimia Suc.—C.F.R. Pașcani 4-1 1 
S.U.T. Galați—Ancora Galați 1-2 2 g 
Oțelul Gal.—Gloria C.F.R. Gal. 2-0 1 
I.M.U. Medgidia—Stuful Tulcea 1-0 1 
Electrica C-ța—Portul C-ța 0-0 x 
Metalul Buc.—Flacăra r. Buc. 3-3 x 
Ș. N. Oltenița—Dunărea Glurg. 3-1 1 
P. Cîmpina—Flacăra Moreni 4-3 1 
Șoimii Buzău—Rapid Plopenl 1-1 x 
Chimia Făgăraș—Oltul Sf Gh. 2-2 x 
Metrom Brașov—Faianța Sigh. 4-0 1 
Min. Lupenl— Mureșul Deva 1-1 x 
Victoria Călan—Met. Huned. 2-1 1

Fond de premii 204170 lei

vind lichidarea disproporțiilor nejus
tificate în sfera veniturilor, înlătura
rea unor anacronisme în sistemul de 
retribuție și lupta împotriva unor 
metode de îmbogățire necinstită, 
noul sistem de salarizare va asigura 
un echilibru mai cert și mai exact 
al cîștigurilor, contribuind totodată 
la aplicarea în viață a principiilor de 
dreptate șl echitate socială proprii 
orînduiril noastre.

Gama largă de preocupări privind 
consolidarea orînduiril noastre socia- ' 
le și de stat, perfecționarea raportu
rilor dintre oameni, înflorirea multi
laterală a personalității umane își 
găsesc concretizare și în ansamblul 
măsurilor inițiate de partid privind 
dezvoltarea continuă a democrației 
noastre socialiste. Acest vast proces 
își găsește expresie în larga consul
tare a maselor privind principalele 
aspecte ale politicii interne și ex
terne, stimularea schimbului de opi
nii, creșterea participării maselor la 
conducerea treburilor obștești, para
lel cu sporirea rolului Marii Adunări 
Naționale, îmbunătățirea activității 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, a organizațiilor de masă și 
obștești. Se bucură de adeziunea de
plină a poporului politica națională 
justă a partidului nostru bazată pe 
asigurarea deplinei egalități în drep
turi a tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, pe dezvol
tarea frăției tuturor membrilor so
cietății socialiste, a muncii lor unite 
pentru înflorirea patriei comune.

O vie satisfacție a produs în rîn- 
durile opiniei publice acțiunea con
secventă desfășurată de partid pen
tru întărirea legalității socialiste, rea
bilitarea unor militanți de vază ai 
partidului care au căzut victimă unor 
abuzuri comise în trecut, stabilirea 
de măsuri care să facă imposibile 
ilegalități de felul celor petrecute cu 
ani în urmă. în concepția partidului 
nostru, respectarea necondiționată a 
legilor atât de către cetățeni, cît șl 
de către organele de stat este o pre
misă esențială a lărgirii democrației 
socialiste, asigurînd apărarea intere
selor vitale ale societății, a cuceri
rilor revoluționare ale poporului, 
precum și a drepturilor și libertă
ților cetățenești garantate de Consti
tuție. O deosebită însemnătate au în 
acest sens adoptarea noului Cod Pe
nal, precizarea clară a prerogativelor 
Ministerului Afacerilor Interne șî 
Consiliului Securității Statului, con
trolarea întregii lor activități pe plan 
central și local de către organele de 
partid și de stat, mai buna reglemen
tare a rezolvării scrisorilor și sesi
zărilor cetățenilor.

întregul ansamblu de măsuri adop
tat pe baza hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.C.R. scot cu putere în 
evidență capacitatea partidului nos
tru de a aplica principiile genbrale 
ale marxism-leninismului la condi
țiile concrete ale României, pricepe
rea cu care el concretizează tn elabo
rarea liniei sale politice unitatea 
dialectică dintre general și particu
lar. Practica socială, criteriul suprem 
de apreciere a activității fiecărui or
ganism social, relevă pregnant tră
săturile fundamentale ale politicii 
partidului nostru — îmbinarea ela
nului creator, a spiritului cutezător 
cu realismul și abordarea științifică 
a problemelor, cu studierea și cu
noașterea aprofundată a stărilor de 
lucruri, a cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale, a noilor fenomene 
din viața societății.

Procesul de perfecționare a rela
țiilor socialiste se manifestă și In 
alte țări socialiste, în condiții, forme 
și modalități specifice, tinzînd însă 
spre maxima valorificare a avanta
jelor și superiorității socialismului. 
Este pe deplin firesc faptul că, în 
actualul stadiu de evoluție a orîn- 
duirii sociale în aceste țări, preocu
pările pentru dezvoltarea forțelor de 
producție, a relațiilor economice, a 
științei și culturii, se îmbină cu cele 
privind perfecționarea relațiilor so
ciale și politice, a raporturilor dintre 
stat și cetățeni. Aceasta reprezintă 
un domeniu de activitate de însem
nătate vitală, dat fiind că forța orîn- 
duirii socialiste se bizuie deopotrivă 
pe baza tehnico-materială a socialis
mului, relațiile de producție socialis
te, ca și pe noile forme de organi
zare socială determinate de cuceri
rea puterii de către oamenii muncii, 
eforturile în direcția dezvoltării de
mocrației socialiste contribuind în 
măsură hotărîtoare la consolidarea 
noii orînduiri sociale, la cimentarea 
unității întregului popor în jurul for
ței conducătoare a societății — parti
dul comunist.

„Problema îmbunătățirii activită
ții economice și sociale se pune, a- 
răta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
într-un fel sau altul, în mal toate 
țările socialiste. Aceasta este o nece
sitate obiectivă a mersului înainte 
al noii orînduiri, do satisfacerea că
reia depind, pînă la urmă, dezvolta
rea și întărirea fiecărei țări socialis
te, întărirea sistemului socialist 
mondial, creșterea influentei socia
lismului în întreaga lume... Este ne
cesar să privim cu încredere activi
tatea desfășurată de fiecare partid 
și popor pentru dezvoltarea econo
mică și socială, pentru asigurarea 
mersului înainte pe calea construc
ției socialiste. Trebuie avut în ve
dere că nici un partid, nici un popor 
care au cucerit prin lupte grele vic
toria orînduirii socialiste nu sînt 
dispuse să renunțe la ea, Iar preo
cupările îndreptate spre îmbunătăți
rea formelor organizatorice și a me
todelor de muncă servesc progresu
lui, socialismului în tara respectivă 
și în întreaga lume".

Experiența arată că principala che
zășie a unei evoluții progresiste a 
societății, menită să imprime efortu
rilor de perfecționare a democrației 
socialiste o orientare judicioasă, un 
curs pozitiv, este conducerea acestui 
proces complex de către avangarda 
marxist-Ieninistă a clasei muncitoa
re, partidul comunist.

Numai partidul comunist are posibi
litatea de a stabili cu claritate coor
donatele și obiectivele acestui proces 
pornind de la cunoașterea realități
lor concrete și necesităților stringente 
ale țării, de la cerințele obiective ale 
stapei date. Numai partidul comu
nist este capabil să mobilizeze poten
tele nelimitate ale poporului, forțele

sale creatoare spre direcții științifice 
fundamentate.

Desigur, lichidînd contradicțiile 
antagoniste, socialismul nu a lichi
dat prin aceasta contradicțiile ge
nerate de acea lege universală a 
dezvoltării care este lupta dintre 
nou și vechi. Dimpotrivă, această 
luptă reprezintă o puternică forță 
motrice și în socialism, dar în socia
lism, lupta noului împotriva vechiu
lui nu se desfășoară spontan șl 
anarhic, ci In mod conștient șl or
ganizat. Organizatorul și conducăto
rul acestei lupte este partidul comu
nist.

Experiența istorică a dovedit ce 
daune grave poate aduce socialismu
lui nesocotirea caracterului legic al 
luptei dintre nou și vechi, tendințele 
de rigiditate și închistare, lipsa de 
curaj pentru înlăturarea unor forme 
și metode anacronice, a unor dogme 
și prejudecăți. Prin însăși natura sa, 
partidul comunist este promotorul 
noului ; el își îndeplinește rolul de 
forță conducătoare a societății numai 
în măsura în care reușește, pe baza 
sintetizării întregii experiențe socia
le, a unei permanente receptivități 
față de noile fenomene, a cunoaște
rii legilor obiective ale dezvoltării 
sociale, 3ă asigure triumful noului, 
mersul înainte, progresul.

Creșterea continuă a rolului con
ducător al partidului apare ca o ce
rință legică, impusă de înseși dez
voltarea și maturizarea societății so
cialiste. Numai partidul comunist, ca 
cea mai revoluționară forță socială, 
poate îndeplini cu consecvență rolul 
de generator și promotor al noului, 
poate conduce cu eficiență procesul 
de perfecționare a socialismului. între 
dezvoltarea democratici socialiste și 
creșterea rolului partidului în viața 
socială există o interdependentă dia
lectică. Afirmarea tot mai puternică 
a rolului partidului, înalta sa răs
pundere pentru tot ce angajează 
prezentul și viitorul țării, expresie 
a creșterii factorului conștient în 
dezvoltarea societății, constituie un 
principiu fundamental și totodată o 
necesitate imperioasă în cadrul pro
cesului de perfecționare a economiei, 
culturii, a democrației socialiste, a 
întregii vieți sociale. îndatoririle ce 
revin partidului comunist față de 
destinele națiunii impun eforturi per
severente privind îmbunătățirea for
melor și metodelor sale de muncă, 
ridicarea continuă a nivelului condu
cerii de partid. Aceasta se traduce 
în capacitatea de a imprima un pu
ternic spirit dinamic activității eco
nomice și politice, de a călăuzi în 
mod just activitatea în știință, artă, 
literatură, presă, în toate domeniile 
vieții sociale. Tocmai îndeplinindu-șl 
astfel îndatoririle ce-I revin ca forță 
conducătoare a națiunii, în conformi
tate cu cerințele realităților concrete, 
ale legilor obiective ale dezvoltării 
sociale, partidul comunist asigură 
consolidarea și progresul continuu al 
orînduirii socialiste.

Desfășurînd această activitate pen
tru perfecționarea diferitelor laturi 
ale vieții sociale. partidele comu
niste, departe de a efectua simple 
experimente determinate de dorințe 
subiective, răspund unei necesități 
obiective impuse de cerințele pro
gresului social. Este știut doar că 
marea diversitate a condițiilor și 
particularităților naționale exclude 
folosirea de tipare unice, de rețete 
universale date o dată pentru tot
deauna. Viața dovedește că succesul 
operei de construcție socialistă poate 
fi asigurat nu prin aplicarea meca
nică a unor metode și procedee uni
ce, ci prin propriul efort, prin pro
pria gîndire, prin propria activitate 
creatoare pentru găsirea celor mai 
adecvate soluții în funcție de reali
tățile specifice.

Desigur, în cadrul vastului proces 
de dezvoltare a democrației socia
liste, în efervescenta socială prici
nuită de efortul pentru lichidarea 
unor stări de lucruri perimate, pen
tru accelerarea ritmului progresului 
social, este posibil să apară unele di
ficultăți dfe ordin social, unele ma
nifestări negative. Asemenea mani
festări nu pot fi ignorate, îm
potriva lor trebuie luptat, dar ele 
nu pot fi confundate cu vastul pro
ces înnoitor care deschide societății 
larg drum spre viitor.

Fără îndoială, este cunoscut că 
cercurile agresive imperialiste des
fășoară diferite acțiuni vizînd sub
minarea noii orînduiri Instaurate în 
țările socialiste, ceea ce impune vi
gilență, o poziție combativă, pentru 
dejucarea unor asemenea uneltiri. O 
analiză lucidă a evoluției Istorice în 
perioada postbelică Învederează însă 
că astfel de încercări au fost sortite 
eșecului încă în perioada în care 
clasele exploatatoare nu fuseseră 
lichidate, iar noile regimuri de
mocratice abia se instauraseră. 
Cu atât mal puține șanse de reușită 
ar putea avea asemenea tentative 
după ce clasele exploatatoare au fost 
lichidate, după ce timp de peste două 
decenii noua orînduire socială s-a 
consolidat, iar popoarele eliberate 
din jugul robiei capitaliste și-au 
luat soarta In propriile mîini, dobîn- 
dind succese Istorice în făurirea 
vieții noi. In condițiile în care idealul 
socialist se întruchipează prin efor
turile eroice ale întregului popor, 
este de neconceput ca anumite în
demnuri ale cercurilor imperialiste 
sau1 ale unor elemente iresponsabile 
din interior să poată determina po
porul țării respective să renunțe la 
cuceririle sale revoluționare, să 
restaureze orînduirea capitalistă. 
Prin grele lupte și sacrificii a fost 
instaurat socialismul în 14 țări ale 
lumii ; în ciuda obstacolelor sau 
greutăților ce le mai pot întâmpina 
într-o etapă sau alta a evoluției isto
rice, nici unul din popoarele ce 
și-au dobîndit libertatea și au con
solidat noua orînduire socială nu va 
îngădui să fie din nou pus în lanțuri. 
Orînduirea socialistă e puternică, do 
nebiruit prin sprijinul popoarelor 
care au făurit-o ; nu există forță în 
lume în stare să le abată de pe ca
lea ce și-au ales-o. Cît despre pro
blemele complexe cu care sînt con
fruntate popoarele țărilor socialiste 
ele singure au capacitatea și dreptul 
Inalienabil de a le soluționa așa cum 
socotesc că e cel mai potrivit pentru 
a asigura evoluția progresistă a so
cietății, spre a-și înfăptui idealu
rile pentru care au luptat, aspira
țiile lor intime, fundamentale de 
viitor.

Partidul Comunist Român are fer
ma convingere că partidele comu
niste șl muncitorești din țările socia
liste, cu bogata lor experiență acu
mulată în lupta aspră împotriva ex
ploatării capitaliste, în bătălia pen
tru cucerirea puterii, ca și în pe
rioada de peste două decenii de cînd 
călăuzesc opera de construcție so
cialistă în țările lor, și-au dovedit 
pe deplin capacitatea de a analiza și 
soluționa problemele complexe alo 
făuririi noii orînduiri sociale, de a 
asigura dezvoltarea progresistă a so
cietății. Partidul nostru pornește de 
la înalta îndatorire internaționalistă 
a comuniștilor de a manifesta în
credere în maturitatea și conștiința 
revoluționară a clasei muncitoare, a 
popoarelor țărilor socialiste frățești, 
în forța politico-organizatorlcă a par
tidelor lor comuniste, în capacitatea 
lor de a asigura conducerea activi
tății de perfecționare a noii orîn
duiri sociale și de dezvoltare a de
mocrației socialiste. Această încre
dere — expresie esențială a solida
rității internaționaliste — este cu 
atât mai necesară și mai prețioasă 
atunci cînd o țară socialistă trece 
prin momente deosebite.

Forța relațiilor statornicite între 
partidele comuniste și muncitorești 
din țările socialiste trebuie să se 
manifeste cu atât mai pregnant în 
acele situații cînd complexitatea 
problemelor pe care le ridică via
ța în fata unuia sau altuia dintre 
partidele frățești Impune ca cerin
țele solidarității internaționaliste 
să-sl găsească expresie în deplina 
încredere manifestată fată de capa
citatea sa de a găsi soluțiile cele 
mai judicioase, în respectarea ne
condiționată a dreptului său inalie
nabil de a decide singur, fără nici 
un fel de amestec din afară, asupra 
căilor și mijloacelor pe care le so
cotește potrivite în vederea înfăp
tuirii liniei sale politice.

încrederea Partidului Comunist 
Român în posibilitatea găsirii solu- 

• țiilor corespunzătoare pentru orice 
probleme care se ivesc în procesul 
construcției noii orînduiri sociale se 
bazează atît pe realitățile proprii fie
cărei țări socialiste cît și pe cerin
țele solidarității internaționaliste. 
Esența normelor relațiilor între parti
dele marxist-leninlste constă în aceea 
că fiecare dintre partidele frățești 
din țările socialiste, exponent al vo
inței și intereselor proletariatului, al 
poporului din cadrul căruia face 
parte, este singurul în măsură să-șl 
stabilească, strategia șl tactica, căilp. 
formele și metodele de activitate. 
Aceasta constituie prerogativa su
verană, obligația și drepturile sale 
Imprescriptibile șl inalienabile. Esta 
pe deplin firesc să fie așa întrucît 
nimeni nu poate cunoaște mai bina 
decît partidul comunist din țara 
respectivă realitățile obiective și ce
rințele dezvoltării sociale și, în ace
lași timp, el răspunde pentru în
treaga sa activitate față de clasa 
muncitoare, față de poporul din rîn- 
durile căruia face parte, al cărui ex
ponent este și care i-a încredințat 
destinele sale, după cum răspunde șl 
față de interesele generale ale so
cialismului.

Principiile aflate la baza relațiilor 
dintre țările socialiste sînt princi
piile internaționalismului socialist, 
ale marxism-leninismului, principiile 
independenței șl suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, colaborării 
și întrajutorării tovărășești. Acesta 
principii exclud orice formă de a- 
mestec în treburile Interne ale unei 
țări socialiste. Baza trainică a 
prieteniei, alianței șl colaborării 
frățești dintre țările socialiste o 
constituie încrederea recipro
că în capacitatea fiecărui partid de a 
dirija procesul do dezvoltare a so
cietății, do a rezolva judicios, ținînd 
seama de condițiile și cerințele con
crete, problemele complexe pe care 
le ridică construirea noii orînduiri 
sociale. Tocmai în aceasta se învede
rează superioritatea relațiilor dintre 
țările socialiste față de metodele 
aplicate în lumea capitalistă, unde 
ingerințele brutale ale imperialiștilor, 
ale celor mai tari în treburile inter
ne ale celor mai slabi constituie un 
permanent factor de fricțiuni, de 
încălcare a drepturilor suverane ale 
popoarelor, un element de încordare 
internațională, de amenințare la 
adresa păcii și securității interna
ționale.

Nu există mijloc mal eficace de 
creștere a forței de atracție a so
cialismului decît rezultatele obținu
te de fiecare tară socialistă în con
struirea noii orînduiri sociale. în 
progresul economic, politic, științi
fic. cultural, In înfăptuirea idealu
rilor de dreptate, libertate și bună
stare a celor ce muncesc. Capaci
tatea. forța de mobilizare a fiecă
rui partid comunist sînt ilustrate 
concludent de tabloul succeselor ob
ținute de poporul tării respective în 
dezvoltarea economiei și culturii, în 
asigurarea celor mai largi drepturi 
si libertăți democratice. în înflori
rea națiunii. în afirmarea conștiinței 
poporului că este singurul stăpîn al 
tării sale, făuritorul conștient su
veran. al propriei sale istorii. Ast
fel. Indeplinindu-și marile îndatoriri 
ce-1 revin fată de soarta națiunii 
sale, partidul comunist își îndepli
nește în mod exemplar și îndatori
rile Internaționaliste față de clasa 
muncitoare de pretutindeni, față de 
cauza socialismului, democrației si 
progresului social în întreaga lume.

Epoca noastră, epoca unor pro
funde transformări sociale șl reali
zări tehnico-științifice de o amploare 
fără precedent în Istorie, este epoca 
în care prin lupta eroică a popoare
lor prind viață Idealurile de liber
tate, democrație și progres social 
pentru care au luptat nenumărate 
generații de militanți revoluționari. 
Ideile socialismului exercită o uriașă 
atracție asupra conștiinței popoare
lor. Problemele complexe, dificultăți
le temporare cu care sînt confrun
tate partidele' frățești din una sau 
alta dintre tarile socialiste vor fi fără 
îndoială soluționate cu succes, asi
gurînd continua consolidare a noii 
orînduiri sociale. Exprimînd cerin
țele legilor obiective ale dezvoltării 
sociale, descătușînd energia și avîn- 
tul creator al maselor de milioane, 
socialismul își va manifesta tot mal 
pregnant forța și superioritatea ca 
întruchipare a celor mai înflăcărate 
năzuințe ale omenirii.



la Niamey

Azi se întrunește AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT
s

bugetar al Belgiei 
în acest an la peste 

franci belgieni. Cifra a

„Po-
Rota, în apropiere do

, Comitetului

ADDIS ABEBA 14 (Agerpres). 
în capitala Etiopiei s-a anunțat o- 
ficial că reuniunea 
consultativ în problema reglemen
tării conflictului nigerian, organism 
format din președinții a șase țări 
membre ale Organizației Unității 
Africane, se va reuni la 15 iulie 
la Niamey, capitala statului Niger, 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 
care îndeplinește funcția de pre
ședinte al acestui organism al 
O.U.A., va fi prezent la lucrările 
de la Niamey.

Comitetul consultativ în proble
ma reglementării conflictului ni
gerian a fost creat după reuniu
nea la nivel înalt a Organizației 
Unității Africane, care s-a desfă
șurat în luna septembrie 1967 în 
capitala statului Congo (Kinshasa).

într-o declarație făcută vineri, 
dr. Okoi Arikpo, comisarul pentru 
afacerile externe a guvernului fe
deral nigerian, a arătat că antori- 
tățile de la Lagos sînt gata să dis
cute cu emisarii Biafrei la Niamey. 
EI a subliniat că delegația Lago
sului acceptă să discute cu partea 
biafreză fie în cadru oficial, fie 
particular.

Reprezentantul biafrez în Tan
zania, Austine Okwu, a declarat că 
autoritățile Biafrei doresc să par
ticipe la reuniunea de la Niamey.

atacă viguros inamicul
Convorbire cu Luiz CABRAL, comandantul frontului 

din nordul Guineei-Bissau

Am în față unul din ultimele comunicate ale Partidului african 
al independenței din Guineea — Bissau și Capul Verde (P.A.I.G.C.), 
semnat de secretarul general al partidului, Amilcar Cabrai. Co
municatul mi l-a oferit Luiz Cabrai, comandantul frontului din 
nordul Guineei — Bissau, un tînăr de 30 de ani pe care l-am în
tîlnit zilele trecute la Belgrad. Cele relatate in comunicat consti
tuie un episod din luptele ce se desfășoară de aproape șase ani în 
Guineea — Bissau împotriva 
eliberarea națională.

„Noi considerăm ca început al 
luptei noastre armate lunile octom- 
brie-noiembrie ale anului 1962 —. 
spune Luiz Cabrai. Ea a fost însă 
precedată de o îndelungată perioa
dă de pregătiri. în 6 luni de la 
declanșarea acțiunilor, o treime din 
teritoriul țării se afla sub con
trolul nostru. De atunci am căpă
tat experiență de luptă. A fost 
creată o armată regulată, dispu- 
nînd de cadre de comandă și de 
combatanți instruiți. Astăzi situația 
este mult mai favorabilă: două 
treimi din suprafața țării se află 
sub controlul forțelor de eliberare 
națională, care organizează aici în
treaga viață economică, politică, 
militară și social-culturală.

Luiz Cabrai ne înfățișează apoi 
aspecte ale acțiunilor forțelor de 
eliberare care hărțuiesc în perma
nență pe inamic.

La 15 iunie — ne spune el — mă 
aflam în satul Kumbanori, îm
preună cu doi membri ai Biroului 
Politic al P.A.I.G.C. pentru a or
ganiza rezistența împotriva dușma
nului. Se lăsase noaptea. Deodată, 
liniștea a fost întreruptă de împuș
cături. O companie portugheză în- 
cercuise satul dar fusese descoperi
tă de membrii miliției populare. 
Ei s-au angajat în luptă cu uni
tatea portugheză, care ne era su
perioară numericește. în mijlocul 
satului, pe platforma instalată sus, 
într-un copac, s-a aprins focul. 
Acesta era semnalul primejdiei. 
Din satele învecinate au pornit spre 
noi ajutoare, unități ale miliției 
populare. în mai puțin de o oră, 
compania portugheză care ne în- 
cercuise era ea însăși împresurată 
de forțele noastre. Inamicul a lă
sat pe cîmpul de luptă 20 de morți 
și 35 răniți.

Interlocutorul ne relatează în 
continuare despre atacul efectuat 
de unități ale forțelor de eliberare 
împotriva aeroportului din capi
tala țării — Bissau.

în ultimul timp — ne-a spus el — 
colonialiștii portughezi au izbutit 
să creeze unele unități mixte — 
00 la sută soldați portughezi

In timp ce Ia Khe Sanh a căzut ultima poziție deținută de trupele ame
ricane, in diferite părți ale Vietnamului de sud sînt înregistrate noi acțiuni 
ofensive ale forțelor patriotice. In regiunea fostei capitale imperiale a Viet
namului, orașul Hue, unde de mai multe săptămîni domnea calmul, a avut 
Ioc sîmbătă o puternică ciocnire între trupe ale regimului saigonez și uni
tăți ale Frontului Național de Eliberare. In regiunea Salgonulul, comanda
mentul american încearcă să împiedice, prin intensificarea misiunilor încre
dințate bombardierelor „B-52", concentrările forțelor patriotice. în fotogra
fie : o unitate a forțelor patriotice atacînd o poziție inamică din provincia. 
Quang Tri.

Misiunea lui
Clifford la Saigon
SAIGON. 14 (Agerpres). — Mi

nistrul apărării al S.U.A., Clark 
Clifford, a sosit duminică după- 
amiază la Saigon. El va avea con
vorbiri cu comandanții trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud și 
cu reprezentanți ai regimului de 
la Saigon. Măsuri excepționale de 
securitate au fost luate la aero
portul Tan Son Nhut. Ministrul 
este însoțit de generalul Earle 
Wheeler, președintele grupului 
mixt al șefilor de stat major ai 
forțelor armate americane, și de 
alte oficialități americane.

Intr-o conferință de presă ținu-

colonialiștilor portughezi, pentru

și 40 la sută elemente afri
cane — care să constituie nu
cleul unei „armate a Guineei por
tugheze", fidelă regimului de la Li
sabona. în luptele de la Bissasuma 
și Cantacunda acest nucleu s-a des
compus. De la primele schimburi 
de focuri cu unitățile noastre, com
paniile „mixte" s-au destrămat, ele
mentele africane au fugit lăsîndu-i 
pe portughezi singuri. Aceștia au 
fost uciși sau făcuți prizonieri; tot
odată, a fost capturată o mare can
titate de arme și muniții.

Dar una din acțiunile mai în
drăznețe care a spulberat odată în 
plus mitul „invincibilității portu
gheze" abia a urmat: atacul asu
pra aeroportului din capitală, în 
cursul căruia inamicul a fost lo
vit pe teren propriu, chiar în bîr- 
logul său. Am distrus la sol 
șase avioane, a fost dărîmat turnul 
de control al aeroportului și cazar
ma parașutiștilor. După atac ne-am 
retras, fără să fi avut nici măcar 
un soldat rănit.

Lupta de eliberare, pentru de
cimarea inamicului îmbracă cele 
mai diferite forme. Iată ce ne re
latează Luiz Cabrai despre o ac
țiune întreprinsă de forțele patrio
tice între localitățile Uane șl 
Chebu.

— Șoseaua dintre cele două can
tonamente portugheze se afla sub 
controlul nostru. Orice încercare 
a inamicului de a trece pe aici s-a 
soldat, de fiecare dată, cu pierderi 
serioase pentru el. De aceea, por
tughezii s-au apucat, în secret, să 
facă o altă șosea, prin pădure. Am 
aflat de această intenție a lor. Dar 
nu i-am tulburat cu nimic. Prin
tre lucrătorii africani se aflau 
membri ai forțelor de eliberare, 
care, din loc în loc, plantau pe 
șoseaua- în construcție mine. Cînd 
lucrările s-au terminat, pe noul 
drum a pornit o coloană de cami
oane sprijinită de două tancuri. 
După cîteva sute de metri au în
ceput exploziile. Din pădure au a- 
părut luptătorii noștri. întreaga co
loană a fost distrusă.

Luiz Cabrai ne-a vorbit apoi 
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tă la aeroport, Clifford a decla
rat că unul din obiectivele vizitei 
sale este să studieze modalitatea 
furnizării unor noi armamente 
trupelor saigoneze. El a relevat 
că în cursul șederii sale în Viet
namul de sud va examina proble
mele politice și economice ale re
gimului saigonez și desfășurarea 
operațiunilor militare. Răspunzînd 
unor întrebări ale ziariștilor, Clif
ford a afirmat că nu poate spune 
cînd vor fi retrase din Vietnamul 
de sud trupele americane, deoarece 
aceasta „depinde de un număr de 
probleme dificile".

despre preocuparea pentru orga
nizarea vieții politice, economice, 
culturale și sanitare în teritoriile e- 
liberate, despre eforturile depuse 
de întregul popor din Guineea — 
Bissau și Capul Verde pentru succe
sul luptei de eliberare națională. 
El a arătat că, indiferent de se
zon, portughezii au fost obligați să 
stea în defensivă. Doar din cînd în 
cind ei organizează operațiuni de 
represalii, ceea ce face să creas
că și mai mult ura poporului. Ei 
au înconjurat cazărmile și canto
namentele cu populație civilă, cre- 
zînd că astfel vor fi la adăpost. 
Unitățile de eliberare anunță însă 
pe locuitori să părăsească locuin
țele lor în ajunul atacului, astfel 
că de fiecare dată portughezii se 
găsesc față în față cu luptătorii ar
matei de eliberare.
' In încheiere, Luiz Cabrai ne-a 
spus: „Sîntem încrezători în drep
tatea cauzei noastre și avem con
vingerea că victoria nu este prea 
departe".

N. PLOREANU

In cursa pentru președinție

Humphrey va trebui să înlăture

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
Cu șase săptămîni înainte de con
venția națională a Partidului demo
crat, chemată să desemneze candi
datul partidului la președinție, Hu
bert Humphrey își multiplică efor
turile pentru a defini, în problemele 
majore ale politicii interne și externe 
americane, orientări diferite de cele 
pe care le-a apărat timp de patru 
ani ca vicepreședinte în Administra
ția Johnson. Dar, după cum apre
ciază Bernard Ullman, corespondent 
al agenției France Presse la Wa
shington, Humphrey întâmpină difi
cultăți în a impune alegătorilor noua 
sa imagine. Aceste dificultăți, chiar 
dacă nu par a fi de natură să reducă 
șansele vicepreședintelui de a ob
ține candidatura în fața senatorului 
Eugene McCarthy, vor permite ad
versarului său republican — Richard 
Nixon sau Nelson Rockefeller — să 
compare, în fața corpului electoral, 
„vechea" și „noua" imagine a lui 
Humphrey și să insiste asupra spri
jinului necondiționat acordat de .vit 
cepreședinte celor mai discutabile 
inițiative ale Administrației Johnson. 
Consecințele sînt indicate deja de un 
sondaj al institutului Gallup, potri-

Waldeck Rochet la Moscova. 
După cum anunță agenția TASS, Wal
deck Rochet, secretar general al Par
tidului Comunist Francez, a sosit du
minică la Moscova, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Generalul Odd Bull, șeful 
corpului de observatori ai O.N.U. în 
Orientul Apropiat, a sosit la Cairo, 
venind din Ierusalim. El va inspecta 
posturile de observatori ai Națiuni
lor Unite instalate de-a lungul Ca
nalului de Suez și va avea întreve
deri cu oficialități ale R.A.U.

Deputatul Jean Pierre Roux 
s-a retras sîmbătă din Uniu
nea pentru apărarea republi
cii, (U.D.R.), trecînd în rândurile 
independenților. Prin aceasta, majori
tatea guvernamentală în Adunarea 
Națională Franceză este în prezent 
de 99.

A FRANȚEINAȚIONALE
Takeo Mlki, ministrul de 

externe al Japoniei, a sosit du
minică la Londra pentru convorbiri 
cu oficialitățile britanice. Londra este

PARIS

PARAGUAY

SĂRBĂTORIREA ZILEI

■ PARIS 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei naționale a Franței, 
cea de-a 179-a aniversare a că
derii Bastiliei, duminică dimineață 
a avut loc la Paris o paradă mi
litară. în tribuna oficială au luat 
loc președintele Charles de Gaulle, 
primul ministru Maurice Couve de 
Murville, și alți membri ai guver
nului, precum și membri ai corpu
lui diplomatic. în ciuda ploii cara

Declarațiile lui Mahmud Riad
1

CAIRO 14 (Agerpres). — Minis
trul de externe al R.A.U., Mahmud 
Riad, s-a întîlnit duminică cu am
basadorii țărilor arabe la Cairo. 
Riad a comunicat ziariștilor că în 
cursul întîlnirii i-a informat pe 
ambasadori despre rezultatele vi
zitei președintelui Nasser în Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia și ale 
călătoriei sale în țările scandinave. 
Intîlnirea a fost consacrată, de a- 
semenea, unor consultări și schim
buri de vederi.

întrebat dacă există o tendință 
spre convocarea unei noi reuniuni 
a miniștrilor de externe ai țărilor 
arabe, M. Riad a declarat că 
R.A.U, ar saluta o întîlnire arabă 
la orice nivel. El a exprimat spe
ranța că următoarea întîlnire a 
Consiliului Ligii Arabe, prevăzută 
pentru septembrie, va avea loc la 
nivelul miniștrilor de externe.

IRAK
4

A 10-a aniversare a 
proclamării republicii

BAGDAD 14 (Agerpres). — In 
Irak s-a sărbătorit duminică a 
zecea aniversare a răsturnării regi
mului monarhic și a proclamării 
republicii. Festivitățile populare au 
fost, ca și anul trecut, anulate da
torită situației din Orientul Apro
piat Doar cîteva ceremonii oficia
le au avut loc la Bagdad, în pre
zența președintelui Republicii Ira
kiene, Abdel Rahman Aref, și a 
altor oficialități, printre care de
puneri de coroane și inaugurarea 
unui spital. ;

vit căruia vicepreședintele Hum
phrey ar putea ieși învingător în 
alegeri în fața fostului vicepreșe
dinte Richard Nixon, dar ar termina 
la egalitate în fața guvernatorului 
Nelson Rockefeller. Eugene McCarthy 
l-ar putea infringe în schimb, după 
cum arată sondajul, atît pe Rocke
feller cît și pe Nixon, chiar dacă în 
fața lui Nixon ar ieși învingător cu 
un număr mai mic de voturi decît 
Humphrey.

In aceste condiții, după cum arată 
mulți observatori politici, . pînă la 
alegerile prezidențiale de Ia 5 no
iembrie, Humphrey va trebui să în
lăture o „criză de încredere", deoa
rece pentru prea mulți alegători el 
rămîne, înainte de toate, secundul 
președintelui Johnson.

Ziarul „The Washington Post" re
latează că fostul vicepreședinte al 
Statelor Unite, Richard Nixon, ar 
putea cîștiga Învestitura convenției 
republicane care va avea loc în 
luna august la Miami Beach.

Potrivit sondajelor efectuate de 
corespondenții ziarului, Nixon are 
în prezent 644 de voturi, în timp ce 
pentru a cîștiga convenția din luna 
august el are nevoie de 637 de voturi.

Președintele Republicii 
Populare a Yemenului de Sud, 
Kahtan Al Shaabi, și-a încheiat vi
zita oficială in Algeria, plecînd spre 
patrie. Această vizită a constituit ul
tima etapă a turneului pe care l-a 
întreprins într-o serie de țări arabe. 
In drum spre Aden, Kahtan Al Shaabi 
a făcut o escală la Cairo.

v, Seminarul lemellor din A- 
merlca Latină, desfășurat la San
tiago de Chile, a luat sfîrșit. Au fost 
examinate problemele situației econo
mice, sociale și juridice a femeilor 
din țările latino-americane, proble
me ale luptei împotriva exploatării 
femeilor, pentru lichidarea analfabe
tismului.

cădea din abundență, un mare 
măr de locuitori ai capitalei fran
ceze au asistat la paradă.

La Palatul Elysăe a avut loc 
după parada militară recepția tra
dițională oferită de președintele 
republicii. Au luat parte numeroși 
invitați, între care șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la Pa-

NAMENTAL
ANTIGUVER-

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Corespondentul din Montevideo al 
agenției Prensa Latina informează 
că, potrivit știrilor, sosite aici, în 
Paraguay a fost descoperit un com
plot antiguvernamental. Mai mulți 
șefi militari, cîțiva membri ai par
lamentului, precum și un mare nu
măr de alte persoane sînt impli
cate în această conspirație, care 
avea ca scop răsturnarea dictatu
rii militare a lui Stroessner.

Mai mulți parlamentari s-au re
fugiat la diferite misiuni diplo
matice din Asuncion, iar cîțiva 
ofițeri superiori au fost arestați, 
în timp ce poliția este în căutarea 
conducătorului complotului, colo
nelul Ortega. Printre civilii impli
cați în conspirație se află mai 
mulți paraguayeni exilați în Ar
gentina, care aparțin mișcării „Co
lorado".

DESCOPERIREA j 
UNUI COMPLOT I 
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CREȘTE MIȘCAREA! 
DE PROTEST 
ÎMPOTRIVA

JAPONIA

I
I

TOKIO 14 (Agerpres). — Miș
carea de protest a populației Ja
poniei față de prezența bazelor 
militare americane pe teritoriul ja
ponez continuă să ia amploare. Au
toritățile municipale din Yamato 
(prefectura Kanagawa) au cerut 
guvernului japonez să ia măsuri 
în vederea lichidării bazei aero- 
navale americane situate în apro
pierea acestui oraș. Locuitorii din 
prefectura Miyazaki au adresat, de 
asemenea, autorităților o scrisoare 
în care își exprimă protestul față 
de proiectul comandamentului a- 
merican de a construi o nouă bază 
militară în vecinătatea orașului 
Nyutabaru.

După cum se știe, guvernatorii 
din alte 10 prefecturi japoneze au 
cerut recent guvernului să ia mă
suri în vederea reducerii număru
lui bazelor americane dislocate pe 
teritoriul Japoniei.

In scrisorile adresate oficialită
ților japoneze se subliniază că ba
zele militare ale S.U.A. situate în 
apropierea orașelor și satelor dens 
populate pun în primejdie securita
tea cetățenilor japonezi.

Convorbiri amerlcano-spa- 
niole. Fernando Maria Castiella, 
ministrul de externe spaniol, între
prinde o vizită în S.U.A., în cursul 
căreia discută cu oficialitățile ame
ricane reînnoirea acordului militar 
spaniolo-amerioan. Acest acord, care 
a fost încheiat în 1953 și va expira 
în luna septembrie, privește cele pa
tru baze mixte din Spania, dintre care 
cea mai importantă este baza de sub
marine prevăzută cu rachete 
laris" de la ~ 
Gibraltar.

Deficitul 
se va ridica 
șase miliarde 
fost comunicată după o ședință a ca
binetului belgian consacrată îndeosebi 
problemelor economice.

Vicepremlerul șl ministru 
de finanțe al Indiei, Morarjl 
Desai, a sosit duminică la Te
heran, într-o vizită de șase zile. El 
urmează să discute cu oficialitățile 
iraniene diverse aspecte ale colaboră
rii economice și tehnice dintre ceio 
două țări.

Ansamblul de cîntece și dansuri populare „Oltenia* din Craiova, care se 
afld în Italia, a prezentat sîmbdtd primul spectacol pe scena festivalului 

internațional de la Nervi

I: primi etapă 1 unui turneu pe care Nave de război americano,
■ ministrul japonez îl efectuează în Ci- anunță agenția China Nouă, au vio

lat, în zilele de 11 și. 12 Iulie, a- 
pele teritoriale ale R. P. Chineze în 
provincia Fukien. Tot la 12 iulie, a- 
vioano militare ale S.U.A. au pă
truns în spațiul aerian al R. ?. Chi
neze, în provincia Guandun. Un pur
tător de cuvînt al Ministeiului A- 
facerilor Externe al R. P. Chineze a 
fost împuternicit să dea un avertis
ment în legătură cu aceste provocări 
militare.

teva capitale vest-europene. Convor
birile sale se vor referi la diverse 
probleme internaționale, precum și la 
relațiile Japoniei cu țările vizitate.

Illas Tsirimokos, fost vicepre
ședinte al Federației internaționale a 
drepturilor omului, a încetat din via
ță la Atena. El a fost președinte al 
parlamentului și ministru în guvernul 
Papandreu. Fondator al Partidului so
cialist din Grecia, Tsirimokos a fost 
în ultimii ani unul dintre conducă
torii partidului Uniunea de cen
tru.

Consfătuirea de Ia Paris 
a participanților la Organizația vest- 
europeană pentru construirea și lan
sarea de rachete cosmice s-a înche
iat fără soluționarea crizei financiare 
ce frînează îndeplinirea programului 
organizației, care prevede lansarea în 
comun a primilor sateliți în 1971. 
Participanțli la consfătuire au hotărît 
să adopte un program redus de cer
cetări și au cerut președintelui orga
nizației să viziteze capitalele țărilor 
membre pentru a găsi o soluție pro
blemelor financiare.

28 de pescari Japonezi nau
fragiat! în largul Pacificu
lui au fost salvați duminică 
de o navă de pescuit. Ei și-au pă
răsit vasul după declanșarea unui in
cendiu și au rătăcit două zile pe o- 
ceanul pustiu, utilizînd colacii de 
salvare. O vastă operațiune de cer
cetare fusese lansată încă de vineri 
cu participarea marinei japonez» și 
a aviației americane .din Hawai.

BAZELOR STRĂINE

CAPETOWN 14 (Agerpres). — Numai acele persoane a 
căror boală de inimă se află în ultimul stadiu, astfel întit 
nici un tratament nu ar mai da vreun rezultat, pot fi supuse 
operației de transplantare a inimii — aceasta este concluzia 
la care au ajuns chirurgii care participă la simpozionul inter
național de la Capetown consacrat problemelor grefelor car
diace. Cardiologii au arătat că o asemenea intervenție chirur
gicală poate fi efectuată numai cu consimțămîntul bolnavilor. 
Pe de altă parte, specialiștii au subliniat că inima donato
rului nu trebuie să fie extrasă pînă tind moartea clinică 
a acestuia nu este stabilită cu certitudine. Pentru ca pa
cientul căruia i se transplantează o altă inimă să aibă 
șanse de supraviețuire, organul grefat trebuie să fie normal, 
iar donatorul să nu fi suferit de o boală transmisibilă.

In fotografie : participanfi la simpozionul de la Capetown.

Nava scoală militară „Mir» 
cea* la Napoll. Duminică, în cea 
de-a doua zi a vizitei de curtoazia 
pe oare nava școală militară „Mir
cea" o face în portul Napoli, popu
lația civilă și militară din acest oraș 
a vizitat nava românească, s-a în
treținut cordial cu membrii echipaju
lui, elevi și ofițeri. Locuitorii cu
noscutului port italian și-au expri
mat, în discuțiile cu echipajul, senti
mentele de prietenie și stimă față de 
poporul român. Seara, amiralul de es
cadră, Raffaele Barbera, comandantul 
șef al Departamentului militar mari
tim al Mării Tireniene de Sud, a o- 
ferit la cercul ofițerilor marinei mi
litare din Napoli o recepție în cinstea 
comandanților, ofițerilor și elevilor 
navei școală „Mircea".

Președlntele Comisiei pen
tru afacerile externe a Ca
merei Reprezentanților, Dant 
Fasoli, a anunțat că începînd de la 
22 iulie în cadrul comisiei vor în
cepe audieri cu scopul de a se sta
bili în ce măsură este afectat presti
giul S.U.A. în străinătate și ce in
fluență are aceasta asupra politicii 
externe a țării. „Vrem să știm în 
special — a spus Fasell — în ce 
măsură a fost afectat prestigiul S.U.A. 
de asasinarea senatorului Robert Ken
nedy și de represiunile împotriva 
populației do culoare".

Un decret publicat la Atena 
sporește considerabil împuternicirile și 
competențele secretarului general al 
Ministerului Ordinii Publice,, Ioannis 
Ladas, considerat a fi unul din cei 
mai importanți membri ai juntei mi
litare. „Avizul secretarului general este 
necesar pe orice document semnat de 
ministrul ordinii publice", se preci
zează în decret

Un grup de 168 ziariști, din 
capitala Spaniei, au adresat mi
nistrului informațiilor, Manuel Fraga 
Iribame, o scrisoare în care protes
tează împotriva hotărîrii guvernului 
spaniol de a suspenda pe timp de 
două luni ziarul „Madrid".

Greva lucrătorilor de la ca
nalul St. Lawrence (Canada) 
începută acum 23 de zile s-a în
cheiat. Acordul care a intervenit sîm- 
bătă a fost încheiat după o între
vedere de 12 ore între autoritățile 
canalului și reprezentanți ai celor 
1300 de greviști. Nu au fost dezvă
luite amănunte ale acestei Înțelegeri. 
In cursul grevei au fost blocate pes
te 270 de vase sub diferite pavili
oane. In urma încheierii acestui a- 
cord, urmează ca luni canalul să fie 
deschis pentru navigație.


