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Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Sălaj au salutat cu profundă 
satisfacție publicarea documentelor 
pentru Congresul al X-lea al P.C.R., 
care jalonează cu clarviziune științi
fică sarcinile fundamentale ale par
tidului și sfatului, direcțiile prin- 

■ cipale ale dezvoltării României în 
anii viitori, coordonatele politicii in
terne și externe marxist-leniniste a 
partidului nostru în perioada urmă
toare.

Mersul ascendent al societății 
noastre pe drumul desăvîrșirli con
strucției socialiste ridică și în fața 
organizațiilor de partid de la sate ne
cesitatea perfecționării continue a 
stilului șl metodelor lor de lucru.

Precizarea făcută de conducerea 
partidului potrivit căreia criteriul 
fundamental de apreciere a muncii 
de partid îl constituie, în ultima in
stanță, rezultatele obținute în dez
voltarea producției. în întărirea co
operativelor agricole de producție, 
ne îndeamnă la o muncă perseve
rentă pentru dezvoltarea inițiativei 
creatoare a comitetelor comunale, a 
organizațiilor de bază de la sate. 
„Trebuie să asigurăm o mai bună în
drumare și conducere a activității de 
către organele și organizațiile noastre 
de partid, să asigurăm creșterea rolu
lui organizațiilor de partid în toate 
unitățile agricole în lupta pentru spo
rirea producției, pentru dezvoltarea 
și consolidarea cooperativelor” — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Considerăm că forțele organizații
lor de partid de la sate trebuie con
centrate, în actualele condiții, în pri
mul rînd spre valorificarea marelui 
potențial de progres al agriculturii 
noastre cooperatiste. în acest sens, 
se impune orientarea muncii de 
partid în direcțiile principale de dez
voltare a agriculturii cooperatiste, pe 
care Tezele și proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea le defi
nesc ca fiind creșterea producției a- 
gricole, sporirea averii obștești, per
fecționarea sistemului de organizare 
și retribuire a muncii, dezvoltarea 
democrației cooperatiste, stimularea 
participării tot mai active a maselor 
de țărani la conducerea agriculturii.

Realizarea acestor sarcini depinde, 
în măsură hotărîtoare, de fructifica
rea condițiilor favorabile create prin 
îmbunătățirea structurii organizato
rice a organelor locale de partid, 
în fond, exemplul personal al 
comuniștilor, intervenția energică 
în problemele majore ale produc
ției reprezintă condiția hotărîtoare 
pentru ca organizațiile de partid din 
unitățile agricole să-și poată exer
cita efectiv rolul lor conducător, să
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asigure întregii activități un caracter 
dinamic. Apare evident, în această 
ordine de idei, că, deși nu a trecut 
prea mult timp de la constituirea lor 
— multe comitete comunale de partid 
reușesc să îmbine activitatea

curentă cu cea de perspectivă, 
să întreprindă studii și anali
ze temeinice, eficiente. Este în 
acest context vorba de necesitatea de 
a ajuta în mod concret fiecare co
operativă în parte să-și organizeze 
producția corespunzător condițiilor 
în care își desfășoară activitatea. Mă 
refer, între altele, la cazul comu
nei Poiana Blenehil unde există su
prafețe Improprii culturilor cerealie
re. Pornind de la această realitate.

Noi obiective
ale industriei

chimice
S-a terminat construcția uni

tăților de pe noua platformă in
dustrială a Combinatului chimic 
din Craiova, precum și montajul
utilajelor. La principalele uni
tăți au început probele meca
nice. Prin intrarea lor în func
țiune, actuala capacitate a com
binatului cralovean va spori cu 
300 000 tone de amoniac, 240 000 
tone acid azotic, 
zotat de amoniu 
egală de uree.

300 000 tone a- 
și o cantitate

(Agerpres)

Succese remarcabile
în întrecerea socialistă
TRADIȚIA 

REZULTATELOR 
DE PRESTIGIU

Colectivul Grupului in
dustrial Borzești este ho- 
tărît să întîmpine Con
gresul partidului și ma
rea sărbătoare de la 23 
August cu noi rezultate 
în producție. în primele 
cinci luni ale anului 
mai bune rezultate 
înregistrat colectivul 
la uzina de cauciuc 
tetic — una din 
nentele principale 
grupului industrial.

Pentru a spori producția 
de cauciuc, un colectiv de 
muncitori și tehnicieni de 
la instalația de polimeri- 
zare a confecționat de 
curînd încă o linie de fa
bricație la faza de emul- 
sionare. Ca urmare, se pot 
fabrica concomitent cîte 
două sortimente de cau
ciuc. Acum se studiază po
sibilitatea producerii a 
trei sortimente deodată.

Chimiștii uzinei sînt 
ferm hotărîți ca pînă la 
începutul lunii august 
să-si realizeze toate sar
cinile de plan care le re-

cele 
le-a 

de 
sln- 

compo- 
ale

vin la zi, precum și an
gajamentul anual luat în 
întrecere.

Și o știre de ultimă oră. 
La uzina chimică din ca
drul Grupului industrial 
Borzești a început con
strucția unei instalații 
pentru fabricarea toxafe- 
nului — un produs des
tinat combaterii dăunăto
rilor din pomicultură și 
legumicultura. Noua in
stalație va avea o capa
citate de producție de 600 
tone pe an ; toxafenul nu 
este toxic pentru albine, 
ceea ce permite utilizarea 
lui și în timpul înfloririi 
plantelor.

ECONOMIEI 
NAȚIONALE — MAI 

MULT OȚEL !
Succese importante în 

întîmpinarea Congresului 
al X-lea al P.C.R. și 
aniversării unui sfert de 
veac de la eliberarea pa
triei obțin și siderurgiștii. 
In lunile aprilie și mai. 
hunedorenii au adăugat 
celor 6 000 tone de otel 
dat peste plan în primul 
trimestru al anului, alte

4 000 de tone. Rezultate 
asemănătoare au obținut 
și siderurgiștii 
care în aceleași luni au 
dublat cantitatea de otel 
realizată peste plan în 
primul trimestru.

în întreprinderile unde 
primul trimestru al anului 
s-a încheiat cu unele ră- 
mîneri în urmă în realiza
rea planului, întrecerea a 
fost axată pe recuperarea 
pierderilor. Astfel, la uzi
na „Otelul Roșu”, res
tanța de pe trimestrul I a 
fost integral recuperată în 
luna aprilie, iar succesele 
obținute în mai au făcut 
ca planul în primele cinci 
luni ale anului să înregis
treze o depășire de aproa
pe 2 000 tone de oțel.

reșițeni

REALIZĂRI 
SUPLIMENTARE
Colectivele din unită

țile industriale ale-jude
țului Neamf au obținut, 
de la începutul anului și 
pînă acum, o depășire va
lorică a producției globale 
cu 61 milioane lei. La pro
ducția marfă vîndută și 
încasată realizările supli
mentare se cifrează la

peste 59 milioane lei. Im
portante cantități de pro
duse — printre care 2 800 
tone burlane de foraj, 526 
prăjini grele, 5 587 tone 
îngrășăminte azotoase, 100 
tone fibre sintetice, 240 
tone hîrtie și 5 300 m c 
cherestea rășinoase — au 
fost livrate suplimentar. 
Unitățile industriale din 
județ au trimis, de ase
menea, la export, peste 
prevederile contractuale, 
mărfuri în valoare de 
56 621 000 lei.

'k
în județul Timiș, sarci

nile producției globale ce 
au revenit industriei de 
la începutul anului 
fost depășite cu

au
2,4 la 

sută, dîndu-se în plus 302 
tone laminate finite și tot 
atîtea tone de utilaje teh
nice pentru industria ali
mentară, motoare electri
ce cu o putere totală de 
10 000 kW, mai mult de 
18 500 perechi de încălță
minte, 150 000 m p furnire 
și alte produse în valoare 
totală de 82,5 milioane lei. 

Peste 77 la sută din spo
rul de producție a fost 
realizat datorită creșterii 
productivității muncii.

în ultimii opt ani, volumul trans
portului pe magistralele de oțel ale 
țării s-a dublat, iar intensitatea tra
ficului pe kilometru de linie a sporit 
substanțial. Calea ferată cunoaște un 
proces de continuă dezvoltare și mo
dernizare. Peste 17 miliarde lei alo
cate căilor ferate în actualul cinci
nal — iată un indice concludent al 
efortului pe care statul socialist îl 
face pentru a asigura economiei na
ționale în plin avînt un transport 
feroviar la nivelul evoluției tehnicii 
și științei. în acest context se înscrie 
Centrul de calcul electronic al C.F.R., 
recent intrat în funcțiune.

Vizitîndu-l, ca
peți imaginea 
materială a uneia 
dintre importan
tele prevederi cu
prinse în proiec
tul de Directive 
ale Congresului 
al X-lea al partidului : „In sco
pul modernizării activității de con
ducere și planificare, vor fi lua
te - măsuri în direcția extinderii teh
nicii de calcul și creării progresive 
a sistemului național de prelucrare a 
datelor, promovării ciberneticii si in
formaticii în gestiune”. In mod nece
sar, imensul volum de gîndire care 
trebuie investit zilnic pentru corela
rea datelor menite să urmărească 
programul fiecărui vagon, orarul 
fiecărui tren de marfă, să stabileas
că traseele cele mai scurte pentru va
goanele de marfă care circulă goale 
între două puncte de încărcare, să 
calculeze timpii și viteza de deplasa
re. volumul de mărfuri încărcat și 
descărcat, itinerarele de peste hotare, 
pretinde un spor de intensitate pe 
care mijloacele clasice, tradiționale, 
procedeele de calcul mecanografie 
nu-l mai pot asigura. Calitatea mun
cii impune introducerea mașinilor e- 
lectronice în procesul de calcul, iar 
aceste mașini electronice funcționea
ză în vecinătatea Ministerului Căilor 
Ferate, într-o clădire modernă, spe
cial construită pentru agregatele 
„gîndirii cibernetice".

Instalații de climatizare automa
tizate, funcționînd fără a necesita 
prezența mecanicilor, pregătesc tem
peratura, calculează gradul de umidi
tate, prospețimea aerului pur de care 
au nevoie calculatoarele electronice, 
ferindu-le de capriciile caniculei și 
viscolelor. Sîntem ca într-o seră a 
mașinilor de mare finețe și pășim 
pe covoare care absorb sunetele. 
Dacă ducem comparația mai depar
te, putem spune că aceste mașini sînt 
amplasate aici ca în adevărate stu
diouri, iar evoluția lor este regizată 
cu o desăvîrșită artă industrială.

Departe de noi imaginea mitică a 
oracolului din Delphi. Oracolul pe 
care specialiștii îl consultă zilnic, 
căruia i se cer milioane de operații 
de gîndire, este împresurat totuși de 
un anume mister și fără o bună ini
țiere nu poți pătrunde în cîmpul lui 
de activitate. Dialogul omului cu ma
șina se petrece pe baza unui cod, a 
unor sisteme de cifre și semne cu 
caractere diferențiate în limbaje care 
se numesc COBOL sau FERTRAN. 
Manualele de programare sînt un fel, 
de dicționare ale tehnicii de calcul

electronic. Dialogul omului cu mași
na se produce printr-un limbaj care 
conține două sute cincizeci și șase 
de semne, un limbaj universal, un 
esperanto electronic.

Deschidem ușa unei săli. Cincizeci 
de mașini de perforat și verificat car
tele scot o ploaie de sunete mărun
te, grăbite, monotone. La pupitrele 
mașinilor sînt numai fete. Ele trec 
pe sub priviri atente și citesc zilnic 
peste douăzeci și două de mii de 
scrisori de trăsură. Fiecare lucrează 
cîte opt sute de cartele într-un 
schimb, urmărind filă cu filă regis
trele mari din care extrag datele 

esențiale, tran- 
scriindu-le pe cla
viatura cu butoa
ne. In această 
sală se pregătesc 
adevărate biblio
teci de probleme 
pe care mașina e- 

lectronică le citește și le rezolvă cu o 
ușurință care sfidează orice prejude
cată, realizînd într-o singură oră 
munca din două schimburi, din șai
sprezece ore efectuate cu mijloacele 
clasice de mecanografie. Mașina ve
rifică gestiunile zilnice ale tuturor ca
sierilor de mărfuri din cele o mie două 
sute de stații din țară, pe baza ce
lor douăzeci și două de mii de scri
sori de trăsură, refăcînd conturile tu
turor casierilor de la expediție și 
destinație. într-o lună de zile, mași
na electronica verifică chiriile a o 
sută cincizeci de mii de vagoane care 
circulă în trafic internațional.

(Continuare în pag. a II-a)

primului 
al liniei

Lucrările de electrificare a 
magistralei feroviare Craiova 
— Filiași — Caransebeș — 
Reșița au intrat într-un nou 
stadiu. In stația Craiova au 
fost plantați ultimii stîlpi de 
susținere a liniei electrice de 
contact, și acum se montează 
firele de contact. Intre stațiile 
Craiova — Filiași, prima por
țiune a acestei magistrale, 
care, potrivit angajamentului 
constructorilor, urmează să 
fie pusă sub tensiune înainte 
de deschiderea Congresului 
al X-lea al partidului, au fost 
terminate lucrările de sistema
tizare a căii și au fost întinse 
firele de contact. Totodată, la 
Cernele este gata stația eleo- 
trlcă de tracțiune, de unde va 
primi curent linia din tronso
nul Craiova — Filiași. în ace
lași timp se lucrează intens la 
montarea stîlpilor șl sistemati
zarea stațiilor pe cea de-a 
doua porțiune, între Filiași și 
Tr. Severin. (Agerpres)

SPORT

Sărbătoarea bmU
european s-a încheiat
ECHIPA ROMÂNIEI: 4 MEDALII DE AUR

2 DE ARGINT, 1 DE
Unsprezece tineri din di

ferite țări europene au de 
aseară prinse la piept 
medaliile de aur care sem
nifică și răsplătesc titlu
rile de campioni de box 
ai continentului nostru. 
Prin acest act s-au înche
iat, într-o atmosferă de a- 
devărată sărbătoare spor
tivă, Campionatele euro
pene de box — ediția a 
XVIII-a, populară și tra
dițională întrecere pugilis-

tică Inițiată acum 44 de 
ani.

Capitala patriei noastre 
a primit și găzduit cu 
mare căldură delegațiile 
celor 24 de țări partici
pante la competiție, pe cei 
180 de pugiliști reprezen- 
tînd elita boxului de pe 
continent, pe conducători 
și oficiali, pe arbitri, an
trenori, mediei. Nu este 
pentru prima oară cînd 
Bucureștiul se prezintă în

BRONZ
calitate de amfitrion a- 
tent al unor întreceri in
ternaționale de prestigiu, 
Iar tuturor vizitatorilor 
noștri — tinerii concu- 
renti. mai vîrstnicii lor în
soțitori și sfetnici, gazeta
rii și turiștii străini — le-a 
fost ușor să constate bucu-

Valeriu MIRONESCU

(Continuare 
în pag. * II-a)
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admi- 
dero- 

„auste-

sindicale, întrucît. 
s-a aflat, lideri sin- 
Cordoba s-au reunit 
la Buenos Aires cu

din Argentina
CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

începînd de miercuri seara, 
cînd membrii cabinetului argen- 
tinean și-au prezentat demisiile 
pentru a înlesni intenția preșe
dintelui Ongania de a remania 
guvernul, la Casa Rosada au 
loc consultări succesive, aștep- 
tîndu-se ca noua componentă a 
echipei să fie anunțată în zilele 
următoare. Cercurile oficiale din 
Buenos Aires informează că mo
dificările vor viza ministerul 
de interne și secretariatele de 
stat legate de el, dar că mi
niștrii militari și titularii exter
nelor și economiei vor fi men
ținuți în posturile lor. Totodată 
se anunță că aproximativ 50 de 
înalti funcționari și-au prezen
tat demisia, printre care toți cei 
23 de guvernatori ai statelor 
din componenta Argentinei.

într-un climat de expectativă, 
președintele Ongania s-a adre
sat națiunii printr-un discurs 
radiotelevizat, făcînd un bilanț 
al frămîntărilor sociale care au 
zguduit tara în ultimele trei 
săptămîni. Analizîrid evenimen
tele recente. Ongania a spus că 
..structurile caduce, interesele 
ce pierd controlul asupra des
tinelor tării —’ toate acestea 
împreună au contribuit la cli
matul exploziv”. Exprimîndu-și 
dispoziția de dialog „cu sectoa
rele cele mai reprezentative ale 
producției naționale”, dar în pe
rimetrul „principiului autori
tății". președintele a făcut cu
noscut că pentru luna septem
brie se prevăd negocieri între 
muncitori și patroni privind 
majorarea salariilor (în ultimii 
doi ani guvernul argentinean a 
aplicat sever o politică de înghe
țare a salariilor și este pentru 
prima oară cînd se 
te perspectiva unei 
gări de la cursul 
rității”). Promisiunea de dia
log făcută de președintele On
gania a influențat cercurile sin
dicale, determlnînd revocarea 
proiectatei greve generale din 
provincia Cordoba care, con-

form unor versiuni, ar fi putut 
să se transforme în grevă pe 
plan national, repetînd astfel 
în cursul unei singure săptămîni 
paralizarea tuturor sectoarelor 
de activitate. Se pare că. în a- 
ceastă privință există diver
gente între conducătorii orga
nizațiilor 
după cum 
dicali din 
în secret 
reprezentanți ai celor două frac
țiuni ale C.G.T., unii conside- 
rînd indispensabilă desființarea 
tribunalelor militare pentru a 
se accepta un „armistițiu" cu 
guvernul.

Deși autoritățile au reafirmat 
menținerea în funcțiune a aces
tor tribunale, unele au încetat 
să se manifeste ostentativ ca 
în primele zile de după creare. 
Există totuși încă peste 200 de 
persoane ce urmează să com
pară în fata judecătorilor mili
tari. La Cordoba, Corrientes, 
Tucuman și Salta situația s-a 
normalizat, dar armata continuă 
să controleze centrele respec
tive pentru a preveni noi tul
burări. Sînt menținute o serie 
de restricții în ce privește cir
culația în timpul nopții și inter
dicția oricăror reuniuni. O su
praveghere deosebită este exer
citată asupra universităților, 
care au constituit elementul de- 
tonant al manifestațiilor anti
guvernamentale.

Paralel cu remanierea cabi
netului. se prevede substituirea 
unor guvernatori de provincii 
socotiți ..ineficienti’ în contro
larea situației cu prilejul re
centelor evenimente. într-un e- 
ditorial consacrat evenimente
lor din tară, săptămînalul „Ana- 
lisis" din Buenos Aires își ex
primă părerea că „guvernul 
trebuie să inițieze o fază de 
renovare politică la toate nive
lurile, constînd într-un „dialog 
sincer" cu toate sectoarele in
teresate.
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teatre

Triumful
boxului

romanesc
da Eugen BARBU

A plouat ca la o mare săr
bătoare a recoltei, două zile, ți 
după cum se vede, două nopți. 
A plouat în cinstea celui mai 
bun rezultat din istoria boxului 
românesc, sport în care tradiția 
împămîntenită este victoria: 
patru medalii de aur, două de 
argint, una de bronz la Campio
natele europene ale anului 1969. 
Dar nu despre statistică vreau 
să vorbesc, deși cifrele au în ele 
ceva îmbelșugat, dolofan, ci des
pre minunății atleți ai ringului 
care au făcut ca steagul patriei 
noastre să urce de atîtea ori pe 
cel mai înalt catarg.

Că am avut mari boxeri nu 
este nici un secret, că Toma 
Aurel sau Lucian Popescu vor 
rămîne în istoria sportului cu 
mănuși nu constituie nici o nou
tate pentru iubitorul evenimen
telor legate de careul magic, dar 
a domina ultimele întreceri con
tinentale de maniera în care 
sportivii noștri au făcut-o a- 
seară, asta este cu adevărat o 
bucurie I O vor spune și alții, nu 
numai condeiele noastre prea' 
fierbinți în aceste clipe cînd ma
șinale tipografice culeg cu fre
nezie numele scumpe ale lui 
Ciucă, Dumitrescu, Cuțov, Alexe, 
Silberman, Monea și Covaci, 
eroii galelor succesive în care 
au cules cei mai frumoși lauri ai 
ultimilor ani. Cred că de la 
succesele lui Moina, ale Iolandei 
Balaș, de la consacrarea atleți- 
lor români din Mexicul olimpic, 
nu am trăit o mai mare bucurie.

Am văzut aseară cum Fiți 
înaripatul, pe numele său ade
vărat Dumitrescu, elev ■ încă, 
străbate un drum formidabil, 
nu al pumnilor, pentru că bo
xul nu este numai o luptă, ci 
al creierului pus în slujba for
ței, cucerind un titlu european. 
Cum i-o sta cu coronița lui de 
campion în bancă, eu nu mai 
știu. L-am văzut pe dîrzul Ciu
că, lovind ca un berbece și pri- 
mindu-și tainul de pumni ca și 
cînd ar fi fost bătut cu flori. 
M-a încîntat Cuțov cu upercutul 
lui inegalabil, cu stilul său, 
pentru că șl sportul acesta are 
stil ca orice literatură, făcîn- 
du-mă să fiu invidios că nu 
sînt sculptor pentru că de mîi- 
ne m-aș fi apucat să-i caut 
trupul într-o marmură. Alexe 
mi-a vorbit despre o voință ie
șită din comun și dacă am su
ferit la unele inexactități de an
gajare, totul a trecut neobser
vat în fața impetuozității sale. 
Marele nedreptățit al acestei 
lungi întreceri mi se pare a fi 
fost Monea, care a luptat superb 
cu un excelent adversar peste 
care nu a putut trece decît la 
o socoteală strînsă a punctelor. 
El rămîne pentru mine o super
lativă întruchipare a școlii de 
box românești. A fi al doilea a- 
cum nu e prea tîrziu. Felicitări 
ți lui Silberman, ți lui Covaci, 
care au făcut tot ce au putut ca 
să sporească zestrea de aur, ar
gint ți bronz a acestor campio
nate ce pot fi numite pe drept 
cuvînt românești.

De mîine, fructele telexurilor 
ți cuvintele aruncate în eter de 
reporteri vor spori frumusețea 
acestor mari victorii, dar nimic 
nu poate înlocui imensa satisfac
ție a miilor de spectatori din sta
lurile de la 23 August ți a mi
lioanelor de privitori din fața 
micului ecran, ce se dovedește 
din zi ce trece cel mai mare 
prieten al sportului, totuși.

Bravo campionilor ! Bravo an
trenorilor I Bravo organizatori
lor ! Toate ultimele zile și seri 
au fost o sărbătoare. Mi-ar pla
ce să fi ars niște torțe în toate 
piețele publice din România în 
această seară ploioasă, poate în 
unele locuri, lucrul s-a făcut. 
La mine pe masă, cuvintele do
goresc...

Ieri la poligonul Tunari 
primele probe ale „inter- 

naiiondelor" la tir

Sărbătoarea boxului 
european s-a încheiat

Echipa României: 4 medalii de aur, 2 de argint, 1

LAUREATII
5

Categoria semimuscă (48 kg) : 1. Gyorgy GEDO (Ungaria), medalie 
de aur; 2. Franco Udella (Italia), medalie de argint; 3. Escudero 
(Spania) și Rozek (Polonia), medalii de bronz ; categoria muscă (51 
kg): 1. Constantin CIUCA (România), medalie de aur; 2. Nikolai 
Novikov (U.R.S.S.), medalie de argint ; 3. Olech (Polonia) și 
Grasso (Italia), medalii de bronz; categoria cocoș (54 kg): 1. Au
rel DUMITRESCU (România), m ' " ....

(Urmare din pag. I)

lategc
edalie de aur; 2. Aldo 

Coșentino (Franța), medalie de argint; 3. Pinner (Anglia) si 
Dowling (Irlanda), medalii de bronz; categoria pană (57 kg) : 1. 
Laszlo ORBAN (Ungaria), medalie de aur; 2. Seyfi Tatar (Tui 
medalie de argint; 3. Richardson (Anglia) și Mihailov (Bulge 
medalii de bronz; categoria semiușoară (60 kg) : 1. Calistrat CU 
(România), medalie de aur ; 2. Stoian Pilicev (Bulgaria), medalie de 
argint; 3. Lomakin (U.R.S.S.) și Petek (Polonia), medalii de bronz; 
categoria ușoară (63,5 kg) : 1. Valeri FROLOV (U.R.S.S.), medalie de 
aur; 2. Peter Stoicev (Bulgaria), medalie de argint; 3. Capretti 
(Italia) și Jakubowski (Polonia), medalii de bronz ; categoria semi- 
mijlocie (67 kg): 1. Gunther MEYER (R.F.G.), medalie de aur; 2. 
Victor Silberman (România), medalie de argint; 3. Musalimov (U.R.S.S.) 
și Kiriakov (Bulgaria), medalii de bronz ; categoria mijlocie mică (71 
kg) : Valeri TREGUBOV (U.R.S.S.). medalie de aur; 2. Bruno Facchetti 
(Italia), medalie de argint; 3. Imrie (Scoția) și Covaci (România), 
medalii _de. bronzj categoria mijlocie (75 kg): 1. Vladimir TARA- 

................ medalie de aur; 2. Mathe Parlov (Iugoslavia), 
3. Gheorghiev (Bulgaria) și Virtanen (Finlanda), 
categoria semigrea (81 kg) : 1. Dan POZNIAK

ie de aur; 2. Bruno Facchetti

SENKOV (U.R.S.S.), 
medalie de argint; 
medalii de bronz;
(U.R.S.S.), medalie de aur; 2. Ion Monea (România), medalie de ar
gint ; 3. Jensen (Danemarca) și Schlegel (R.D.G.), medalii de bronz ; 
categoria grea (peste 81 kg) : 1. Ion ALEXE (România), medalie de 
aur; 2. Kiril Pandov (Bulgaria), medalie de argint; 3. Hussing 
(R.F.G.) și Denderys (Polonia), medalii de bronz.

ria, atenția și priceperea cu care 
organizatorii, sportivii și publicul ro
mân și-au primit oaspeții dragi de 
peste hotare. Impresionați în mod 
plăcut și satisfăcuți de ambianța ti
nerească de voie bună, prietenoasă, 
ca și de condițiile de prim rang asi
gurate Campionatelor europene de 
box, musafirii noștri și-au arătat 
la rîndul lor mulțumirea fie cu pri
lejul nenumăratelor contacte particu
lare cu gazdele, fie în public, prin 
declarații amicale și sincere. Din a- 
ceastă multitudine 
sii cunoscute de _ 
prin intermediul presei și al radiote- 
leviziunil române — reamintim opinia 
unor personalități marcante ale spor
tului internațional ca H. R. Banks, 
secretar general al Asociației inter
naționale de box amator, care, cu o- 
cazia unui interviu publicat de curînd 
în ziarul nostru, afirma : „Cînd s-a 
încredințat federației române organi
zarea campionatelor, s-a pornit de la 
certitudini. Eram siguri că vom cu
noaște o organizare și condiții de 
prim rang. Știam cită atenție se a- 
cordă sportului în țara dv. și aștep
tările nu ne-au fost dezmințite...". O- 
pinia domnului H. R. Banks și-a gă
sit o deplină confirmare în declara
țiile lui Rudyard H. Russel, președin
tele A.I.B.A. și ale lui N. A. Nikiforov- 
Denisov, vicepreședinte al A.I.B.A. și 
președinte al Biroului European al 
A.I.B.A., pe care ni le-a făcut aseară, 
înaintea galei finale.

La Campionatele europene de box, 
ediția București — 1969, s-au încunu
nat cu lauri — după spectaculoase 
și dîrze întreceri sportive — cei mai 
buni dintre cei buni. Nu este încă 
momentul să facem considerații asu
pra nivelului tehnic al luptei de pe 
ring, nici asupra sensurilor calitative 
ale dezvoltării boxului internațional. 
Să mai. așteptăm ca impresiile, pă
rerile, împreună cu faptele și datele 
de care dispunem, să se sedimenteze, 
permițîndu-ne astfel să punem con
cluzii cît mai valabile. însă dincolo 
de aceste aspecte tehnice ale pugilis- 
mului, deslușim cu deplină claritate 
sensul trainicei prietenii pe care o 
dezvoltă sportul printre tinerii con
tinentului nostru. Doi tineri vigu- 
roși și ambițioși încrucișează, pe 
ring, timp de nouă minute pumnii 
îmbrăcați în mănuși, iar în final, 
fără nici o excepție, se îmbrățișează 
amical și se felicită reciproc. în 
fond, semnificația acestui gest depă
șește corzile ringului, devenind gene
ral umană. Tineri din 25 de țări eu
ropene, cu profesiuni și preocupări 
diverse, s-au întîlnit în capitala Ro
mâniei socialiste, prin mijlocirea 
sportului, spre a cimenta amiciții 
vechi, durabile, spre a țese, prin mii 
de fire trainice, noi și noi prietenii. 
Aceasta constituie cel mal impresio
nant succes, cea mai mare realizare 
a Campionatelor europene de box, 
București — 1969,' și în acest spirit 
felicităm pe toți cei 180 de concu- 
renți pentru comportarea lor meri
torie ca sportivi și ca oameni.

de impre- 
publicul larg

REZULTATELE ETAPEI

de bronz

LA MINUSCULA CATEGORIE. — 
Prima finală, aceea de la minuscula 
categorie „semimuscă", n-a cauzat 
vreo surpriză. Tînărul boxer ma
ghiar Gyorgy Gedo întrunea pro
nosticuri favorabile din partea mul
tor specialiști pentru gradul de teh
nicitate al boxului său și tocmai a- 
ceastă calitate a decis pînă la urmă 
victoria în fața combativului italian 
Franco Udella. Deși hotărîrea juriu
lui a fost luată cu 3—2, cei peste 
6 000 de spectatori au apreciat-o 
drept justă și au aplaudat încununa
rea lui Gedo cu laurii de campion

ÎN SFÎRȘIT, MEDALIA DE AUR. 
Moscova — 1963, medalie de
bronz ; Berlin — 1965, medalie de 
bronz ; Roma — 1967, încă un pas 
mai sus, medalie de argint, și iată 
că, în sfîrșit, visul lui Constantin 
Ciucă s-a împlinit, aici, la București, 
în 1969 ! Trebuie să spun, totodată, 
că titlul european cucerit de Ciucă 
reprezintă cea mai bună performanță 
obținută de vreun boxer român la 
categoria „muscă".

După splendida revanșă asupra lui 
Olech, scriam că nimeni nu-1 mal 
poate împiedica pe campionul nostru 
să cîștige medalia de aur. Talenta
tul Nikolai Novikov a rezistat vreme 
de șase minute, dar în ultimul rund 
a trebuit să se încline în fața cla
sei acestui splendid pugilist care este 
Ciucă. Firește, toți judecătorii au a- 
cordat acestuia, victoria la puncte.

BRAVO AURICĂ, BRAVO LU
CIAN ! Nu știm cui să adresăm cu 
predilecție felicitări: acestui tînăr de 
nici 20 de ani care ne-a uimit pe toți 
mai întîi la campionatele naționale și 
acum, de la meci la meci, în cadrul 
„europenelor" sau maestrului său, 
Lucian Popescu, plin de merite în 
prezentarea perfectă pe ring a unui 
tînăr boxer cu atîtea calități ?

Să ne decidem repede, să procedăm 
așa cum a scandat ieri publicul en
tuziast : bravo Aurică, bravo Lucian ! 
Adversa ral lui Dumitrescu din finală, 
francezul Aldo Cosentino, a făcut cea 
mai bună partidă a sa din cadrul 
campionatelor, însă a fost forțat să se 
recunoască învins datorită pistoanelor 
de stînga dublate de dreptele teribile 
ale boxerului român.

La categoria „pană" s-a dat o luptă 
acerbă între turcul Tatar și maghia
rul Orban. Juriul s-a pronunțat în 
favoarea lui Orban, însă această de
cizie multora li s-a părut discutabilă.

CUȚOV LA SUPERLATIV — Cali- 
strat Cuțov a intrat în posesia titlu
lui continental de o manieră de-a 
dreptul formidabilă. Pilicev, care mai 
fusese învins de boxerul nostru la 
J.O. din Mexic, și-a frînat cit i-a fost 
posibil adversarul cu ajutorai alonjei 
sale. Dar din rundul al doilea nimic 
nu i-a mai fost de folos pentru a i 
se împotrivi lui Cuțov. Upercuturi, 
croșee, serii de lovituri i-au adus 
campionului român un detașat succes 
la puncte.

FROLOV ȘI-A RECONFIRMAT TI
TLUL. — Cu un punctaj de 60 pe li
nie, arbitrii-judecători au apreciat 
tehnica lui Valeri Frolov, campion al

V. SILBERMAN

I. COVACI

I. MONEA

categoriei „ușoară" încă de la Romă
— 1967. Publicul a aplaudat îndelung 
victoria netă a pugilistului sovietic 
asupra bulgarului Peter Stoicev.

OBIECTIVITATEA PUBLICULUI 
BUCUREȘTEAN. — Cînd s-a anunțat 
înfrîngerea lui Victor Silberman de 
către Giinther Meyer, spectatorii, care 
pînă la sfîrșitul întrecerii încuraja
seră cu multă căldură pe reprezen
tantul nostru, și-au dovedit, concomi
tent, priceperea în ale boxului și de
plina lor obiectivitate. Ei au salutat 
succesul lui Meyer, bun pugilist, cu 
reputația unei medalii de bronz la 
J.O. din Mexic (însă la o categorie 
superioară, cea „mijlocie").

DOI ÎNVINGĂTORI SCONTAȚL
— Sovieticii Valeri Tregubov și Vla
dimir Tarascenkov au cucerit titlurile 
de campioni în conformitate cu aș
teptările marii majorități a specialiș
tilor. Ambii au arătat de-a lungul 
competiției o clasă tehnică superioară 
și, în special, tînărul Tarascenkov 
poate fi socotit una dintre revelațiile 
întrecerilor europene.

FINALA OLIMPICA. — Această 
finală a categoriei „semigrea", care 
nu s-a putut disputa în Mexic din 
cauza accidentului lui Monea, am 
văzut-o ieri seară cu ochii noștri, în- 
cîntîndu-ne prin calitatea și dîrzenia 
luptei sportive. Dan Pozniak, cam
pion olimpic, multiplu campion euro
pean, era considerat drept marele 
favorit al meciului, date fiind pal
maresul său impresionant ca și vic
toria prin abandon obținută la Roma
— 1967, în fața lui Monea. Insă bo
xerul român s-a prezentat pe ring 
fără complexe și într-o formă remar
cabilă, ceea ce i-a permis să lupte 
de la egal la egal cu Pozniak. în 
fața unei astfel de situații membrii 
juriului au opinat în mod foarte 
diferit : 59—58 ; 59—60 ; 57—60 ; 
59—58 ; 60—59 = 3—2 în favoarea 
campionului olimpic. In pofida a- 
cestei decizii (care de altfel putea fi 
și inversă 1), îl încredințăm pe Mo
nea că nu ne-a dezamăgit cu nimic.

ALEXE, SPAIMA „SUPERGREI- 
LOR“. — Campionul român iar a 
trebuit să înfrunte nu numai calita
tea tehnică a adversarului, ci și alte 
piedici, cum ar fi talia și greutatea 
lui Kiril Pandov, care avea 14 kilo
grame în plus ! A fost, într-un fel, 
reeditarea luptei lui Alexe contra 
colosului Hussing. La fel ca și pe 
Hussing, boxerul nostru l-a atacat 
el întîi pe Pandov și a păstrat iniția
tiva în permanență, așa că juriul i-a 
acordat victoria în unanimitate.

După atîtea laude, justificate, aduse 
sportivilor, să uităm oare tocmai pe 
aceia care i-au învățat cum se urcă 
panta abruptă spre victorii ? Ion 
Popa, Lucian Popescu, Constantin 
Dumitrescu, Teodor Niculescuf recu
noștința noastră întreagă *pentru  
faima cu care ați încununat boxul 
românesc !
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Divizia A
CLASAMENTUL

La Soim: un nou record 
românesc k sărsiura în 

înălțime

• Dinamo Bacău—U.T.A. 1—0 
(0—0).

o Universitatea Cluj—Dinamo
București 0—0.

• Rapid—Crișul 2—1 (2—0).
• Jiul—Petrolul 3—0 (2—0).
e F.C. Argeș—Universitatea Cra- 

2—0 (2—0).
A.S.A. Tg. Mureș—Progresul 
(0-0).

Vagonul—Politehnica 2—0
(0-0).

• Steaua—Farul 2—0 (0—0).

ETAPA VIITOARE
U.T.A. — Farul, Dinamo Bucu

rești — Petrolul, Progresul — 
Universitatea Craiova, Jiul — U- 
niversitatea Cluj, F. C. Argeș — 
Vagonul, Dinamo Bacău — Ra
pid, Crișul — A.S.A. Tg. Mureș, 
Politehnica Iași — Steaua.

U.T.A. 28 15 4 9 44—27 34
Dinamo Buo. 28 14 5 9 51—31 33
Din. Bacău 28 13 6 9 31—27 32
Rapid 28 13 5 10 38—33 31
Univ. Cluj 28 13 4 11 47—35 30
Steaua 28 13 4 11 48—37 30
Jiul 28 12 S 11 33—29 29
Univ. Craiova 28 13 3 12 44—44 29
Farul 28 12 3 13 34—39 27
Politehnica 28 12 3 13 29—37 27
A.S.A. Tg. M. 28 12 3 13 32—42 27
Crișul 28 9 8 11 32—29 26
Petrolul 28 11 3 14 25—36 25
Progresul 28 8 8 12 27—38 24
F.C. Argeș 28 11 1 16 81—44 23

Vagonul 28 9 8 16 36—54 21

S Filarmonica de stat „George 
nescu" (la Ateneul Român) : Con

cert de concerte cu prilejul săr
bătoririi a 25 de ani de activitate 
artistică a pianistei Magda Nlco- 
lau. Dirijor : Ion Baclu — 20.
• Opera Română : Carmen — 10,30.
• Teatrul 
ale“ (sala 
20.
O Teatrul 
Magheru) : 
troace — 19.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
O Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 19,30.

Națlonal „I. L. Caragl- 
Comedla) : Travesti —

„C. I. Nottara" (sala 
Ca ciorba d® po-

cinema

U.T.A. și Dinamo București
despărțite doar de un punct

CLUJ (prin telefon de la trimisul 
nostru Valentin PĂUNESCU). — Un 
meci care nu a avut nici pe de
parte alura la care se așteptau cei 
peste 30 000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului de pe malurile 
Someșului. Majoritatea timpului par
tida s-a desfășurat de parcă ar fi 
fost rulată cu... încetinitorul și a- 
proape toate acțiunile celor două 
echipe se încheie înainte de timp ca 
niște fraze neterminate. Iată, de 
pildă, cînd un balon șutat din voi 6, 
de la mai puțin de doi metri, l-a lo
vit pe Ștefan în mînă, arbitrul bul
gar Gaidarov a acordat lovitură de 
Ia 11 m în favoarea clujenilor ; Mus- 
tețea însă nu a realizat golul aștep
tat de colegii săi și de public, tri- 
mițînd mingea în stîlpul drept al 
porții. Tot în bară s-au mal dus și 
alte trei baloane șutate de Bungău 
(min. 15), Mustețea (min. 35), Solo
mon (min. 40). De fapt, luînd în con
siderare aceste „bare", ca și acțiu
nile în general mai consistente de- 

. cît ale bucureștenllor, se poate apre
cia că această repriză • aparținut 
clujenilor.

De-abia după pauză, Lucescu a în
cercat să tragă după el o linie de 
atac fantomatică și mai ales lipsită 
de oportunitate. Sălceanu. Radu 
Nunweiller și Dumitrache nu au 
„răspuns" însă la apelurile colegului 
lor de linie și eforturile acestuia s-au 
irosit în van. O singură dată (min. 
58) Dumitrache a țîșnit cu rapidita- 
tea-1 cunoscută, dar a ratat lovitura 
la poartă.

Privind felul în care s-au compor
tat în ansamblu dinamoviștii bucu- 
reștenl, felul în care au conceput șl 
au transpus în teren ldeea de joc, era 
limpede că îi interesa în mod efec
tiv obținerea unei egalități, proba
bil nefiind nici un moment convinși 
că ar putea obține o victorie. De 
altfel, Nunweiller și Ghergheiy au 
acționat aproape întreaga partidă li
piți de linia fundașilor.

Dacă pe parcursul întîlnirli cluje
nii n-ar fi comis o serie de gesturi 
care nu au nimic comun cu fotba
lul (Uifăleanu l-a pălmuit, pur și 
simplu, pe Ștefan) am fi scris că el 
meritau mai mult decît un „scor alb". 
Așa... avizăm Comisia de disciplină a 
F.R.F.

★
BACĂU (prin telefon de la cores

pondentul nostru, Gh. BALTĂ), — 
Stadionul din Valea Bistriței nu a fost 
niciodată atît de populat ca Ieri la 
întîlnirea dintre lidera clasamentului 
șl echipa din Bacău. Cei prezenți nu 
au avut ce regreta pentru că cele 
două formații fruntașe ale clasamen
tului au furnizat o partidă de mare 
luptă și de bună factură tehnică.

Arădenii au venit la Bacău hotărîțl 
să obțină măcar un punct pentru 
a-și mări avansul fată de cea de-a 
doua clasată șl au reușit acest lucru 
pînă în penultimul minut al meciu
lui. Ei s-au apărat tot timpul cu a- 
proape tot efectivul și au contraata-

cat destul de periculos prin Domide 
și Dumitrescu. La un asemenea con
traatac, în minutul 62 al partidei, Le- 
reter, coordonatorul jucătorilor din 
Arad, îl lansează pe Domide, care 
reușește să treacă de întreaga apă
rare băcăoană și dintr-un unghi di
ficil trimite balonul spre poarta pă
răsită de Ghiță, dar David, răsărit ca 
din pămînt, salvează de pe linia 
porții.

Echipa din Bacău a dominat și în 
această partidă, cum o face de obicei 
în partidele de acasă (raport de cor- 

1-a 
de 
în

această partida, cum o face de o 
în partidele de acasă (raport de 
nere 11—1), dar numai „norocul” 
salvat pe Gornea de a nu scoate 
mai multe ori mingea din plasă, 
penultimul minut de joc însă, la un 
henț în marginea careului de 16 me
tri, arădenii fac zidul defectuos șl 
Ene Daniel, printr-o lovitură ma
gistrală, reușește 
Gornea. Și astfel 
cu scorul de 1—0 
oanilor.

să-l învingă pe 
partida se încheie 
în favoarea băcă-

Steagul Roșu Brașov
și C.F.R. Cluj,

virtual promovate
SERIA I. — Metalul București-Cea- 

hlăul Piatra Neamț 3—2 ; Dunărea 
Giurgiu-C.F.R. Pașcani 2—0 ; Steagul 
roșu Brașov-Flacăra Moreni 3—0 ; 
Politehnica București-Gloria Bîrlad 
1—1; Chimia Șuceava-Metrom Brașov 
3—1 ; Politehnica Galați-Progresul 
Brăila 1—2 ; Poiana Cîmpina-Elec- 
tronica Obor 2—1 ; Portul Constanța- 
Oțelul Galați 0—4.

în clasament, după 29 de etape, con
duce în continuare, STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV (41 de ’ ' “ ‘ ‘
doi : Politehnica

• Netmblinzlta Angelica : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de
bilete — 2822) ; 20,15 (seria de bi
lete — 2849), PATRIA — 11 ; 13 ;
15 ; 17 î 19 ; 21, BUCUREȘTI —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FAVO
RIT — 9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
0 Străin în casă t REPUBLICA
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20,15.
0 Lovitură puternică : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
e Alexandru cel fericit : MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GRĂDINA PROGRESUL-PARC —
20.15.
0 In umbra coltului : VOLGA — 
9,30—16 In continuare ; 18,15 ; 20,30, 
ARTA — 9—16,15 în continuare ;
18.15, la grădină - 20,15, BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, la
grădină — 20,15, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Anul trecut Ia Marlcnbad t 
CENTRAL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 întîlnlre la Ischla : CINEMA
TECA — 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
<J Adio, Gringo : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45. v < 
O Acasă la Nicolae Popa ; NlcoJ-.ț 
Iorga ; Muzică... mal presus de 
orice ; Mulțumesc, Mihaela ; Gus
tav întinerește : TIMPURI 
9—21 în continuare.
0 Comedianțll (ambele 
DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
0 Program pentru copii :
— 9 ; 10.
0 La dolce vita t GRĂDINA 
DOINA — 20,30.
0 Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ;
20.30,
0 Prințul negru î FEROVIAR — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ;
20.45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 i
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 A trăi pentru a trăi s GRIVIȚA
— 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30,
FLAMURA — 9,15 ; 12 ; 14,45 ;
17.30 ; 20,15.
0 Samuraiul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 î 20.
e Am două mame șl doi tați 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Vițelul de aur (ambele serii) 
GRĂDINA BUZEȘTI — 20,15.
0 Rlo Bravo (ambele serii) 
DACIA — 8,30—20,15 în continu
are, COTROCENI — 15 ; 18.
0 Crăciun cu Ellsabeta t COTRO
CENI — 20,30.
O Tată de familie i UNIREA —
15.30, la grădină — 20,15.
0 Roșii și albii : UNIREA — 18. 
0 Rolls Royce-ul galben : LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,15.
0 Paradisul îndrăgostfțllor : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Becket : PACEA — 16 ; 19,15. 
a Pentru încă puțini dolari : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

NOI —

serii) :

DOINA

î

puncte). Fe locul 
Galati.

SERIA a Il-a.
C.F.R. Timișoara i—x , n.. o. vușir- 
Medicina Cluj 3—0 ; C.F.R. Arad-O- 
limpia
Mediaș-C.S.M. 
Cluj-Industria 
6—2 ; Metalul 
tere Craiova 2—0 ; Minerul 
Mare-C.S.M, Reșița 1—0; Politehnica 
Timișoara-Metalul Turnu Severin 
3—0.

După 29 de etape In clasament con
tinuă să conducă C.F.R. CLUJ (39 de 
puncte). Pe locul secund : C.S.M. Re
șița (33 p).

Chimia Rm. Vîlcea- 
1—1 ; A. S. Cugir-

Oradea 2—0 ; Gaz metan
Sibiu 1—0 ; C.F.R. 

Sîrmei Cîmpia Turzii 
Hunedoara-Electropu- 

Baia

★
ROȘU BRAȘOV ȘI 

SINT VIRTUAL CALI-
STEAGUL

C.F.R. CLUJ 
FICATE ÎN DIVIZIA A.

Magistralele feroviare
(Urmare din pag. I)

0 Tarzan, omul junglei : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină
— 20,15, TOMIS — 9,30—17,30 in 
continuare ; 19,30, la grădină — 
20,30.
e> Contemporanul tău (ambel® 
serii) : VIITORUL — 15,30 ; 19.
O Nu vor fi divorțuri : MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
0 Asasinatul s-a comis luni : 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 20.15.
o Căsătorie pripită 2 : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vera Cruz : MUNCA — 16 ; 18. 
0 Prințesa tristă : MUNCA — 20. 
n Pipele : FLACĂRA — 15,30 ; 18 I 
20,30.
0 Vremuri minunate la Spessart t 
VITAN — 15,30 ; 18, la grădină — 
20,15.
c Noaptea o făcută pentru... a 
visa : RAHOVA — 15,30 ; ’*
grădină — 20,30.
O Pe urmele șoimului i 
GREȘUL — 15,30 ; 18.
e Crimă in stil personal t 
GREȘUL —.20,30.
O Iluzii : FERENTARI — 
18 ; 20,15.
e Noaptea : COSMOS — 15,30 ; 18 1 
20,15.

tv

18. la

PRO-

PRO-

15,30 ;

Pe poligonul Tunari a început ieri 
cea de-a XII-a ediție a campionatelor 
internaționale de tir ale României. 
Paralel se ' 
IlI-a ediție .

Proba de 1 
cu victoria 
Tripșa, care 
Ion Tripșa a cucerit și titlul de cam
pion balcanic. Pe echipe, primul loc 
în întrecerea balcanică a fost ocupat 
de formația României (2 360 puncte), 
urmată de Grecia (2 323 p).

în proba de armă liberă calibru re
dus culcat 60 focuri, pe primul loc 
s-a clasat americanul Bahrman cu 596 
puncte. Trăgătorul român Nicolae 
Rotaru, care a ocupat locul 5 cu 593 
puncte, a fost declarat campion bal
canic. La această probă, în cadrul 
Balcaniadei, primul loc pe echipe a 
revenit României, urmată de Iugo
slavia^

în proba feminină de armă stan
dard culcat 60 focuri victoria a re
venit româncei Georgeta Șerban cu 
690 puncte, care a cucerit și titlul 
balcanic. La această probă, în clasa
mentul pe echipe al Balcaniadei, pe 
primul loc s-a clasat Iugoslavia. For
mația României a ocupat locul se
cund.

desfășoară și cea de-a 
a Balcaniadei.
pistol viteză s-a încheiat 

sportivului român Ion 
> a totalizat 596 puncte.

SOFIA (prin telex de la corespon
dentul nostru Gh. leva). — în cadrul 
meciului triunghiular de atletism 
R. D. Germană—România—Bulgaria, 
desfășurat la Sofia, sportivul nostru 
Ion Șerban a cîștigat proba de sări
tură în înălțime cu rezultatul de 
2,14 m, performantă ce reprezintă 
un nou record al României.

în proba de săritură în lungime 
masculin, cîștigată de Vogel (R. D. 
Germană) cu 7,63 m, atletul român 
Vasile Sărucan s-a clasat pe locul 
secund cu 7,56 m. în proba de 400 m 
garduri, victoria a revenit lui Ste- 
cher (R. D. Germană), care l-a în
vins la sprintul final pe Ion Rățoi 
(România), ambii atleți fiind crono
metrați cu același timp : 52”5/10.

anunțat că belgianul Merckx 
descalificat în urma rezultatului po
zitiv la controlul anti-doping făcut 
la Savona. Nu mă voi referi la im
plicațiile și la speculațiile rezultate 
din eliminarea lui Merckx, însă ră- 
mîne fapt că el a fost nevoit să ce
deze „tricoul roz", de lider (autori
tar pînă atunci), celui mai îndreptă
țit dintre adversari, acestui Gimondi, 
ce-și pierduse la un moment dat 
orice speranță.

în „Giro d’Italia" au plecat 130 de 
alergători, la sosirea din ultima etapă 
n-au mai ajuns decît 80. Un procent 
destul de mare de abandonați, ceea 
ce reflectă duritatea excesivă a tra
seului.

Gimondi a cîstigat „Gho 
d'Mia"

ROMA (corespondență 
la Eugenio Bomboni). — 
d'Italia", în lume a doua 
clistă ca mărime (după „Turul Fran
ței"), s-a încheiat ieri la Milano, cu 
victoria lui Gimondi. Succesul lui 
devenise sigur încă după etapa 
Parma—Savona (mai bine-zls, înain
tea startului de a doua zi), cînd-s-a

specială de 
„II giro 

cursă ci-

★
© ULTIMELE DOUĂ ETAPE ALE 

TURULUI CICLIST AL SERBIEI nu. 
au adus modificări în clasamente, 
victoria finală revenind cehoslova
cului Bratislav Soucek. Etapa a 6-a, 
Subotita-Sombor (137 km), a fost cîș- 
tigată de Dolezal (Cehoslovacia) în 
3 h 05’30”, urmat la 10 secunde de 
concurentul român Constantin Gri- 
gore. în etapa a 7-a, Sombor-Novi 
Sad (100 km), primul a trecut linia 
de sosire iugoslavul Valencici. crono
metrat cu timpul de 2h 26’30”. în cla
samentul final individual cicliștii ro
mâni au ocupat următoarele locuri: 
C. Grigore (7) la 3’30” ; Selejan (9) la 
4’19” ; Ciumeti (11) la 5’20” ; T. Va- 
sile
5’45”,

(13) la 5’ 28” ; Sofronie (14) la

Ajungem în sala mașinii ciberne
tice cu un sentiment de bucurie, la 
care se adaugă uimirea și curiozi
tatea firească, dorința de a vedea 
acest miracol al tehnicii, de a-l ur
mări cum funcționează, cum gîndește, 
de a-i cere să ne înfățișeze anatomia 
lui neobișnuită. Închisă îh glasvan- 
duri, ca într-o casetă, sala mași
nii nu ne prezintă nici un gi
gant. Ne aflăm în lumea miniaturi
lor. Dulapuri metalice cu aspect de 
frigidere stau înșirate la rînd. Ală
turi de ele, imprimatorul rapid, citi
torul de cartele, mese pe care se ro
tesc dantelării de hîrtie colorată. Cîți- 
va specialiști verifică aceste utilaje. 
Mi se spune că din vreme în vre
me sînt „absorbite" perfecționările 
ce se aduc tipului de mașină de că
tre firma producătoare. Simultan, 
toate mașinile electronice de același 
tip primesc piese și instructaje pen
tru realizarea modificărilor survenite, 
așa cum un autor transmite în tipo
grafie ultimele retușuri aduse scrierii 
sale.

Ne uităm la magnetofoanele cu 
benzi late, semănînd cu rulourile da 
film. Banda magnetică are aici func
ția de memorie. Unele sînt imprimate, 
altele sînt încă în lucru. Pe o singură 
bandă sînt imprimate cincisprezece 
milioane de caractere, iar lungimea 
totală a benzilor atinge nu mai pu
țin de trei sute cincizeci de kilo
metri. Cu o asemenea memorie îți 
poți îngădui să reții cele mai mici 
detalii, .să verifici după o lună de 
zile dacă un vagon din zecile de mii 
de vagoane care se mișcă zilnic pe 
liniile ferate a străbătut traseul pro
gramat, dacă a staționat reglementar, 
dacă în scrisoarea lui de trăsură nu

s-a strecurat o eroare. O asemenea 
verificare retrospectivă ar fi fost im
posibilă în sistemul mecanografic. 
Mașina electronică însă nu depune 
nici un efort deosebit pentru a efec
tua calculele cele mai minuțioase și, 
aparent, cele socotite de regulă im
posibile.

In dreptul cititorului de cartele, 
cineva spune:

— Dă-i să citească niște cartele.
Mașina începe să funcționeze. Sună 

ca o grindină și parcurge intr-un sin
gur minut 1 420 de cartele. Douăspre
zece dîre sau fante de lumină, două
sprezece agere priviri, străbat prin 
lentile, impresionează fotorezisten- 
țele, așa cum imaginile exterioare 
pătrund și sînt culese de un aparat 
de fotografiat. La imprimatorul ra
pid, covorul de hîrtie tresare, se ri
dică în tamburi, trece pe sub o riglă 
gradată, în timp ce aparatul scoate 
un sunet insistent, de parcă cineva 
ar tăia cu un fierăstrău subțire un 
metal dur. Apar o mie două sute de 
rînduri pe minut, fiecare rînd cu o 
sută treizeci și două de caractere. 
Ciocănelele bat pe literă și selecțio
nează fiecare caracter în numai 4,2 
microsecunde. Notăm că microsecv.n- 
da reprezintă a milioana parte din- 
tr-o secundă. O muzică bizară, or
chestrată în durate ce depășesc posi
bilitatea de reținere, asigură un vo
lum de muncă și de gîndire mecanică 
neîntreruptă, extrem de valoros, fără 
greșeli, transmițînd exigența muncii 
de calitate tuturor celor ce deservesc 
ansamblul cibernetic. Mașina nu să- 
vîrșește doar rezolvări de probleme 
matematice. Ea verifică zi de zi mun
ca personalului în toate gările țării, 
realizează programe pentru fiecare 
vagon în parte, dă soluțiile cele mai 
potrivite în mișcarea feroviară, este

un instrument' de precizie care ri
dică subit nivelul activităților conta
bile.

Intrat în funcțiune la începutul a- 
cestui an, centrul de calcul electronic 
al căilor ferate lucrează paralel cu 
serviciile mecanografice, v.rmînd să 
preia toate serviciile și să-și arate 
deplina eficiență în lunile viitoare. 
Cei ce au părăsit uneltele tradițio
nale, au luat loc ca elevi într-o sală 
vecină cu mașina cibernetică și se 
perindă în serii succesive, pentru a 
învăța noul abecedar al tehnicii și 
a-și însuși metodele de lucru cu vir
tuosul instrument electronic. Sînt nu 
numai specialiști din personalul cen
trului de calcul, ci și specialiști din 
alte domenii de activitate care ur
măresc prelegerile și se pregătesc 
pentru a utiliza, în viitorul apropiat, 
alte asemenea mașini.

Înainte de a părăsi bordul de co
mandă al calculatorului electronic, 
cei ce conduc echipajul cibernetic au 
ținut să precizeze că numai cîteva 
procente de îmbunătățire în utiliza
rea materialului rulant vor duce la 
amortizarea investițiilor făcute în 
corpul clădirii și utilaje. Dar, prin
cipala însemnătate a centrului de 
calcul constă în calitatea operațiilor, 
în examenul la care sînt supuși oa
menii. Acești oameni, stimulați de 
exigențele mașinii electronice, vor da 
rezultate mult mai bune și vor be
neficia de o ascuțire a minții și a 
simțurilor lor. Intr-un cuvînt, ochii 
de Argus ai mașinii electronice ■ îi 
vor ajuta în permanență să cunoască 
potențialul efectiv al transporturilor, 
să vegheze asupra exactității timpilor 
de mers, să cuprindă într-o viziune 
de ansamblu toate fenomenele ivite 
în aria vastă de mișcare a parcului 
nostru de vagoane și locomotive.

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor. Biblio

teca Iul Așchluță.
17.50 — Limba franceză. Lecția 8Î. 

' 18,15 — Ex-Terra ’09 — emisiune
pentru pionieri șl școlari. 
Prezintă George Cralo- 
veanu șl Vlad Teodorescu.

18,45 — Ansamblul folcloric „Poe- 
nița" al Palatului Culturii 
din Brașov. Prezintă : Ion 
Vlăduțlu.

19,00 — Ateneul tineretului. ;,O- 
magiu". O privire spre tre
cut șl o intllnlre cu pre
zentul unul vechi șl Im
portant lăcaș de cultură, 
liceul „Avram Iancu- din 
Brad — Hunedoara care 
își va sărbători în curînd 
un veac de existență.

19,20 — Zîmbete — reportaj de 
Alex. Stark — un reportaj 
despre copil, pentru 
meni mari.

19.30 — Telejurnalul de seară.
10.50 — Congresul al X-lea

P.C.R. Secvențe din 
rea dezbatere.

20,00 — Steaua fără nume — emi
siune concurs de muzică 
ușoară. Prezintă : Dan 
Deșliu.

21,00 — Roman-folleton : „Lung® 
vară fierbinte" (Vi).

21.50 — Cronica muzicală de Teo
dora Albescu.

22,05 — Publicitate.
22.10 — Cadran — emisiune de ao-

tualitate Internațională.
22,40 — Gong — cronică drama

tică.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii.

oa-

al 
ma-
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Cronica
Duminică dimineața a plecat la 

Geneva, Petre Lupu, ministrul muncii, 
conducătorul delegației Republicii 
Socialiste România la cea de-a 53-a 
sesiune a Conferinței Internaționale 
a Muncii. La plecare, pe aeroportul 
Bănoasa, erau de față Mircea Voi- 
nescu, prim-adjunct al ministrului 
muncii, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministerul 
Muncii.

A
Delegația de juriști, condusă de 

Adrian Dimitriu ministrul justiției, 
care, la invitația ministrului justiției 
din R. P. Bulgaria. Svetla Daskalova. 
a făcut o vizită de schimb de expe
riență în această tară, s-a înapoiat 
duminică dimineața în Capitală. La 
sosire, în Gara de nord, delegația a 
fost întîmpinată de reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Justiției și de 
funcționari superiori din acest minis
ter. Au fost de față Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei,

★
La invitația Ministerului Muncii 

a sosit duminică seara în Capi
tală Henry Fayol, președintele Co
mitetului Național de Organizare 
Francez (C.N.O.F.), însoțit de Jacques 
Baruzy, delegat general al C.N.O.F., 
si Philippe Dennis, administratorul 
C.N.O.F. în timpul șederii în țara 
noastră, oaspeții vor purta discuții 
cu specialiști din cadrul Ministeru
lui Muncii și vor ține conferințe pe 
teme privind organizarea întreprin

zi Editura politică ■■ 
a apărut

C. A. ROSETTI
GlNDITORUL. OMUL

Lucrarea — antologie, studiu 
introductiv și note de Radu Pan- 
tazi — evidențiază o serie de tră
sături caracteristice die concep
ției gînditorului: ideile de liber
tate, egalitate si progres. Sint 
cuprinse, de asemenea, texte 
semnificative care pun în evi
dență figura umanitaristă a lui 
C.A. Rosetti, atitudinea sa pro
fund patriotică și democratică.

vremea
Ieri tn țară : Vremea a conti

nuat să se răcească. Cerul a fost 
mai mult acoperit, exceptînd 
sud-estul țării, unde a fost va
riabil. A plouat temporar în 
vestul Munteniei, Oltenia, Banat 
ți Transilvania. în nordul Mol
dovei ploile au avut caracter de 
averse însoțite de descărcări e- 
lectrice. Vîntul a suflat potrivit 
cu unele intensificări în sudul 
și estul tării. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila între 11 grade 
la Toplița și 23 grade la Manga
lia și Tulcea. In București : Vre

r

Organizațiile de partid de la sate
(Urmare din pag. I) 

*

derilor și perfecționarea cadrelor de 
conducere. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați 
de Mircea Morarlu, secretar general 
al Ministerului Muncii, și de alte ca
dre de conducere din acest minister.

★
Ministrul federal pentru alimenta

ție. agricultură și silvicultură al R. F. 
a Germaniei, dr. Hermann Hocherl. a 
vizitat în cursul zilei de duminică, 
împreună cu Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al Agri
culturii. Institutul de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea și Combinatul pentru creș
terea și îngrășarea industrială a por
cilor de la Călărași. în timpul vizitei 
ministrul federal a fost însoțit de dr. 
E. Strătling, ambasadorul Republicii 
Federale a Germaniei la București.

Cu prilejul vizitei oficiale în țara 
noastră a ministrului federal pentru 
alimentație, agricultură și silvicul
tură al R.F. a Germaniei, dr. Her
mann Hocherl, ambasadorul acestei 
țări la București, Erich Strătling. a 
oferit duminică seara o recepție. Au 
participat Nicolae Giosan, președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afaceriloi externe, Ion Al- 
beseu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, oameni de știintă -din 
agricultură.

v e * *

comitetul comunal de partid a ana
lizat cu ajutorul comisiei economice 
situația existentă, luînd totodată mă
suri corespunzătoare. în urma con
sultării comuniștilor, a cooperatori
lor. s-a hotărît plantarea unei mari 
suprafețe cu pomi și arbuști fructi
feri. Sub impulsul organizațiilor de 
partid, în primăvara aceasta s-au 
plantat pe ansamblul județului cu 
pomi fructiferi 1 017 hectare față de 
920 ha prevăzute în plan pentru în
tregul an. Pe baza indicațiilor unei 
plenare a comitetului județean de 
partid, o atenție deosebită s-a dat 
plantărilor de nuci care. în condi
țiile județului nostru, valorifică foar
te bine terenurile neproductive. în 
același timp, a fost extinsă cultiva
rea de legume în spații protejate sub 
folii de polietilenă. în primăvara 
aceasta s-au amenajat asemenea spații 
pe circa 60 ha la cooperativele agri
cole din Sînmihaiul Almașului, Ho- 
roatul Crasnei, Crlșeni și în alte 
părți. Recent, activul comitetului ju
dețean de partid a participat lă un 
schimb de experiență, organizat la 
cooperativa agricolă Românaș. în 
vederea extinderii metodelor folo
site aci în cultura protejată a le
gumelor.

în activitatea comitetelor comu
nale de partid, a organizațiilor de 
bază din Năpradea, Hereclean, Săr- 
mășag, Gilgău, Surduc, s-a încetă
țenit practica analizării curente a 
aspectelor esențiale ale producției — 
scopul principal fiind obținerea’ unor 
rezultate superioare. Datorită com
petentei șl spiritului de răspundere 
cu care au fost analizate problemele 
aici, măsurilor stabilite și mo
bilizării tuturor forțelor la realiza
rea lor. în cooperativele agricole din 
raza de activitate a acestor comitete 
de partid au fost obținute producții 
de 1 800—2 100 kg grîu și 2 500—3 200 
kg porumb la hectar, peste 4 kg lînă 
de la o oaie tunsă etc., în timp ce 
unități vecine cu condiții asemănă
toare au realizat producții mai mici, 
au înregistrat progrese lente sau 
chiar au bătut pasul pe loc.

Asemenea aspecte relevă necesita
tea de a acționa mai intens pentru 
orientarea preocupărilor tuturor co
mitetelor comunale de partid spre 
problemele fundamentale ale produc
ției agricole. în cooperativa agricolă 
Bănișor, unde anul trecut nu s-au 
realizat veniturile planificate din po
micultură, iar producția de in și bor- 
ceag a fost parțial compromisă, co
mitetul comunal de partid și birou
rile organizațiilor de bază au mani
festat toleranță față de aceste as
pecte. Nu este întîmplător că cele 
mai multe din lipsurile relevate la 
conferința organizației județene de 
partid privind folosirea rațională a 
pămîntului. îngrijirea și furajarea 
animalelor, dezvoltarea proprietății 
obștești, folosirea forței de muncă 
etc. sînt caracteristice unităților în 
care organizațiile de partid nu se 
ocupă concret de problemele produc
ției, nu intră în „miezul" acestora.

Pornind de la necesitatea realizării 
Integrale a obiectivelor stabilite de

Duminică seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind din Polonia, dele
gația Ministerului Sănătății, condusă 
de ministrul acad. Aurel Moga care 
a participat la cea de-a X-a Consfă
tuire a miniștrilor sănătății din ță
rile socialiste desfășurată la Sopot. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa. e- 
rau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Sănătății, precum și Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul Po
loniei la București.

★
în sala de festivități a Filialei Iași 

a Academiei a avut loc duminică o 
sesiune științifică organizată de Comi
tetul județean pentru cultură și artă, 
consacrată împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea lui Nicolae Bălcescu. în 
fața unei numeroase asistente au fost 
susținute comunicări pe temele : „Ni
colae Bălcescu — istoric revoluțio
nar" ; „N. Bălcescu — revoluționar și 
gînditor" ; „Istoricul Bălcescu" ; „Ni
colae Bălcescu și rolul armatei na
ționale" și „Bălcescu despre folclor"

★
Duminică dimineața a părăsit Ca

pitala delegația comercială a Consi
liului de export norvegian care, la 
invitația Camerei de Comerț, a făcut 
o vizită în țara noastră.

(Agerpres)

mea a fost umedă, cu cerul mai 
mult noros. Au căzut ploi sub 
formă de averse. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 iunie. In tară : 
Vreme în ameliorare. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea averse lo
cale de ploaie, însoțite izolat de 
descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere în a doua parte a inter
valului. Minimele vor fi cuprin
se între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 16 și 26 grade. în 
București: Vreme în ameliora
re. Cerul va fi temporar noros, 
favorabil averselor de ploaie. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere în a doua 
parte a intervalului.

Conferința organizației județene . de 
partid, ca răspuns la chemarea la 
întrecere lansată de organizația ju
dețeană Timiș în întîmpinarea Con
gresului al X-lea al P.C.R. și a celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării 
patriei, se impune ca organizațiile de 
partid din unitățile agricole să pună 
în centrul preocupărilor problemele 
calitative ale activității economice, să 
controleze cu mai multă exigență 
modul de îndeplinire a sarcinilor, să 
promoveze cu consecvență noul.

Eforturile desfășurate în acest do
meniu de organizațiile de partid au 
contribuit ca, în pofida condițiilor 
vitrege din acest an, campania în- 
sămîntărilor de primăvară să se des
fășoare în termen și la un nivel ca
litativ superior. Au fost fertilizate 
mai bine de 9 600 hectare cu îngră
șăminte naturale și alte suprafețe 
întinse cu îngrășăminte chimice. 
Pentru prima dată — ca urmare a 
unei acțiuni coordonate — s-a trecut 
la fertilizarea pășunilor, transpor- 
tîndu-se peste 46 800 tone îngrășă
minte naturale și 550 tone îngrășă
minte chimice. Un ecou larg a avut 
chemarea cooperatorilor din Nușfa- 
lău de a se porni o acțiune de masă 
pentru fertilizarea și curățirea pășu
nilor, problemă de deosebită însem
nătate pentru județul nostru.

Fără îndoială că premisa rea
lizării sporurilor de producție agri
colă prevăzute în angajamente o 
constituie îmbunătățirea calitativă a 
activității cooperativelor agricole 
sub toate aspectele — între care si 
realizarea unui nivel superior al 
muncii de conducere șl organizare, 
în acest sens, comitetul județean a 
orientat comitetele comunale de 
partid, organizațiile de bază, să-și 
concentreze atenția asupra proble
melor organizării judicioase a mun
cii în cooperativele agricole, întări
rii disciplinei, a simțului gospodă
resc, respectării democrației coope
ratiste, dezvoltării proprietății ob
ștești. Factorii hotărîtori pentru creș
terea producției vegetale sînt întreți
nerea culturilor, permanentizarea bri
găzilor și echipelor, folosirea mai efi
cientă a forței de muncă, cointeresa
rea materială a cooperatorilor. în 
acest scop, la toate cooperativele a- 
gricole s-a extins sistemul retribuției 
suplimentare la cultura porumbului, 
cartofilor, legumelor, ca șl în sec
torul zootehnic.

Realizarea obiectivelor pe care ni 
le-am propus cere, desigur, creșterea 
competentei, spiritului de inițiativă și 
operativității în muncă a activului 
nostru de partid. Aceasta ne Impune 
să tragem concluzii practice din ideea 
— relevată pregnant în Tezele pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R. — șl 
anume că îndeplinirea rolului con
ducător al partidului presupune în 
primul rînd perfecționarea activității 
tuturor organelor și organizațiilor de 
partid, cărora le revine obligația să 
studieze și să cunoască amănunțit 
situația din domeniile de activitate 
în care lucrează, să asigure în cu
noștință de cauză îndrumarea califi
cată. specifică fiecărui sector, să ho
tărască în lumina politicii partidului, 
de sine stătător, asupra soluțiilor 
concrete pentru îndeplinirea sarcini

Semicentenarul 
Liceului nr. 1 
din Făgăraș

La Făgăraș au avut loc duminică 
manifestări prilejuite de semicente
narul Liceului nr. 1 din localitate. 
Au participat cadre didactice, elevi 
de azi și de odinioară ai liceului, 
precum și reprezentanți ai Ministe
rului învățămîntului și ai organe
lor județene de partid. După festivi
tate a fost dezvelită placa comemo
rativă, așezată pe zidul liceului, care 
poartă inscripția : „Cu ocazia aniver
sării a 50 de ani de învățămînt li
ceal în țara Făgărașului 1919—1969, 
la Liceul nr. 1 din Făgăraș se dez
velește această placă comemorativă, 
8 iunie 1969". Cu acest prilej, a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune printre altele : „Corpul didac
tic al școlii semicentenare încredin
țează conducerea partidului și statu
lui că va ridica pe un plan superior 
eforturile de a transmite elevilor 
cele mai înalte valori ale științei și 
culturii naționale și universale, să
dind în sufletul tineretului dragostea 
față de muncă, pasiunea pentru stu
diu, prețuirea tradițiilor progresiste 
ale poporului nostru, devotamentul 
nelimitat și dragostea fierbinte față 
de poporul nostru drag, față de 
scumpa noastră patrie, Republica So
cialistă România".

Două decenii 
de existență 
a teatrului 

reșițean
Cu prilejul împlinirii a două de

cenii de existență a teatrului reși
țean. duminică au avut loc in loca
litate bogate manifestări cultural-ar- 
tistice, la care au participat repre
zentanți ai organelor județene și lo
cale de partid și de stat, reprezen
tanți ai unor teatre din țară, regi
zori, artiști, scenografi, scriitori, pre
cum și alți oameni de artă și cul
tură. un numeros public.

Printre acestea se numără o se
siune de comunicări consacrate pre
zentării dramaturgiei naționale și 
universale, legăturii teatrului de stat 
din Reșița cu mișcarea artistică de 
amatori, o expoziție documentară de 
fotografii, afișe și cronici teatrale, 
dedicate activității cultural-artlstice 
a teatrului reșițean.

Seara a avut loc un spectacol 
festiv cu piesa „Croitorii cei mari din 
Valahia" de Al. Popescu.

Cu acest prilej colectivul teatru
lui de stat din Reșița a adresat o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care își exprimă recunoștința și dra
gostea pentru condițiile minunate 
create dezvoltării mișcării artistice 
în această parte a tării, hotărîrea de 
a continua cu și mai multă dăruire 
tradițiile dramaturgiei românești în 
slujba înfloririi artei șt culturii 
noastre socialiste.

(Agerpres)

lor ce le revin. In acest scop acordăm 
un ajutor efectiv secretarilor comite
telor comunale și ai organizațiilor de 
bază în rezolvarea sarcinilor, cu 
prilejul instruirilor lunare, al de
plasărilor pe teren ale membrilor co
mitetului județean de partid, ca și 
prin colectivele pe care le trimi
tem de la nivelul județului. Putem 
aprecia că majoritatea comitetelor 
comunale de partid folosesc mai 
bine comisiile lor, antrenîndu-le la 
efectuarea diferitelor analize șl stu
dii privind îmbunătățirea activității 
într-un domeniu sau altul. în urma 
studiului efectuat de comisia econo
mică de pe lîngă Comitetul comunal 
de partid Zimbor, a propunerilor a- 
plicate. suprafața cultivată cu legu
me în cadrul cooperativei agricole 
s-a dublat Cooperatorii din Ileanda 
și Ruș au întreprins o acțiune co
mună, săpînd un canal de 4 000 m 
lungime pentru a feri de inundații 
circa 100 ha teren agricol, ceea ce 
a creat, totodată, condiții pentru iri
garea unei suprafețe însemnate. Nu
meroase studii au fost făcute de că
tre comisiile organizatorice, de pro
pagandă, învățămînt și cultură de 
masă de pe lîngă comitetele comu
nale de partid din Sînmihaiul Alma- 
șulul, Hereclean, Surduc, Mirșid. Ho- 
roatul Crasnei : aplicarea măsurilor 
stabilite cu acest prilej a contribuit 
la îmbunătățirea muncii de primire 
în partid, la Intensificarea activită
ții politico-educative de masă — 
toate aceste acțiuni urmînd să se 
răsfrîngă pozitiv asupra activității 
economice a cooperativelor. Dar, fi
rește, nu este de ajuns să avem nu
mai cîteva asemenea... flori. Vom a- 
juta fiecare cooperativă în parte, în
deosebi, pe cele slab dezvoltate, să-și 
realizeze sarcinile, să devină unități 
puternice, prospere.

Vom aplica, în continuare, un am
plu program de măsuri vizînd reali
zarea cerinței subliniate în Tezele 
pentru congres — acordarea unul a- 
jutor sporit cadrelor de partid spre 
a învăța știința și arta conducerii, 
a-și perfecționa continuu stilul și 
metodele de muncă.

Pornind de la necesitatea îndepli
nirii riguroase a tuturor sarcinilor 
ce revin agriculturii județului Sălaj, 
milităm ca spiritul dinamic al mun
cii de partid — consecventa șl opera
tivitatea în aplicarea măsurilor, par
ticiparea efectivă la viata coopera
tivelor printr-un contact permanent 
cu acestea, însoțit de îndrumarea si 
ajutorul necesar — să fie transplantat 
și în activitatea lucrătorilor uniunii 
cooperatiste și direcției agricole ju
dețene, astfel ca acestea să devină 
— în înțelesul deplin al cuvîntului — 
organe de lucru, de îndrumare șl de 
ajutor concret al cooperativelor.

Sîntem hotărîtl să acționăm cu 
perseverentă pentru perfecționarea 
muncii de partid în scopul mobili
zării comuniștilor, a maselor largi 
de oameni ai muncii din satele ju
dețului Sălaj, la înfăptuirea sarcini
lor trasate de partid de deosebită în
semnătate pentru progresul agricul
turii, spre a întîmpina cu noi 
succese Congresul al X-lea al parti
dului și cea de-a XXV-a aniversare 
a eliberării României.

Cuvîntarea secretarului general
al C. C al P. C U. S., L I. Brejnev

C.C. al

în ședința din dimineața zilei de 
7 iunie, a luat cuvîntul L. I. Brej
nev, secretar ''general al 
P.C.U.S. Ocupîndu-se pe larg de pro
blemele situației internaționale actua
le, în lumina sarcinilor luptei anti- 

I imperialiste, vorbitorul a subliniat că 
imperialismul, ca sistem social, a fost 
și rămîne principalul obstacol pe 
drumul mersului istoric inevitabil al 
omenirii spre triumful libertății, Pă
cii si democrației. Referindu-se la e- 
sența imperialismului, el a, arătat că, 
pentru definirea programului concret 
al luptei antiimperialiste. e nevoie nu 
numai de a înțelege just această e- 
sentă. ci și de studierea atentă a noi- 

I lor fenomene, a proceselor profunde 
| care se desfășoară în lumea capitalu

lui. Creșterea potențialului socialis- 
l mului, abolirea regimurilor coloniale, 

ofensiva mișcării muncitorești influ
ențează cu o forță crescîndă asupra 
proceselor lăuntrice si asupra politi
cii imperialismului.

Vorbind despre aspectele imperia
lismului contemporan, fără a mini
maliza forța și posibilitățile adversa
rului, socotim, totodată, — a precizat 
vorbitorul — că ele nu trebuie nici 
supraestimate. în timpurile noastre 
se manifestă tot mai acut contradic
țiile interne, profunde, de nerezolvat, 
care subminează capitalismul. în pri
mul rînd. este vorba de contradic
ția dintre muncă și capital. Sub pre
siunea forțelor socialismului și de
mocrației, continuă subrezirea poziții
lor capitalismului pe scară mondială.

Politica de aventuri, îmbinată cu 
acumularea în principalele state im
perialiste a stocurilor de arme de ex
terminare în masă — a spus vorbito
rul — transformă imperialismul din 
zilele noastre într-o primejdie perma
nentă pentru pace în lumea întreagă, 
pentru viata multor milioane de oa
meni, pentru existenta unor popoare, 
întregi. Iată de ce lupta împotriva” 
imperialismului este, totodată, lupta 
pentru izbăvirea omenirii de perico
lul unui război mondial nuclear. A 
sta în fruntea luptei maselor populare 
pentru pace trainică constituie una 
din principalele sarcini ale mișcării 
comuniste internaționale. însemnăta
tea acestei sarcini în zilele noastre 
nu scade, ci, dimpotrivă, crește ne
contenit. Cînd comuniștii din diferite 
țări acționează în aceeași direcție, 
mobilizînd masele largi ale popoare
lor la luptă activă, acțiunile agresive 
ale imperialismului sînt condamnate 
la eșec. în prezent, imperialismului 
1 se opun forte puternice, care duc 
împotriva lui necontenite lupte de o- 
fensivă.

Subliniind că sistemul mondial al 
socialismului este principala forță 
revoluționară și reazim al mișcării 
antiimperialiste, vorbitorul s-a refe
rit. în continuare, la însemnătatea e- 
forturilor pentru întărirea unității 
țărilor socialiste, pentru dezvoltarea 
colaborării lor. în acest context, au 
fost evocate activitatea desfășurată 
în ultima vreme în cadrul C.A.E.R. 
și al Organizației Tratatului de la 
Varșovia, măsurile stabilite în co
mun pentru întărirea colaborării în 
aceste organisme. Baza care cimen
tează dezvoltarea colaborării multi
laterale a statelor socialiste o consti
tuie legăturile active dintre partidele 
comuniste, care conduc aceste state, 
în ultimii ani, contactele dintre con
ducerile partidelor noastre au dobîn- 
dlt un caracter mai operativ, tovără
șesc și practic — a relevat secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S.
.Succesele socialismului mondial 

sînt incontestabile. Totodată se știe 
că în dezvoltarea sistemului mondial 
al socialismului există și dificultăți. 
Oprindu-se amănunțit asupra acestei 
probleme, L. I. Brejnev a spus : Sîn
tem întrutotul de acord cu teza for
mulată în proiectul documentului 
principal, că în cimentarea sistemu
lui socialist direcția principală o 
constituie aplicarea neabătută a prin
cipiilor internaționalismului socialist, 
îmbinarea justă a sarcinilor națio
nale și internaționale ale statelor so
cialiste. dezvoltarea întrajutorării lor 
frățești și asistenței mutuale, în con
dițiile respectării consecvente a ega
lității în drepturi a tuturor țărilor 
socialiste, a suveranității și indepen
dentei, a neamestecului în treburile 
interne.

Socialismul mondial cuprinde toa
tă bogăția și diversitatea tradițiilor 
revoluționare și experienței izvorîte 
din creația oamenilor muncii din di
ferite țări. Tinzînd spre întărirea con- 

” tinuă a relațiilor frățești între statele 
socialiste suverane și egale în drep
turi, mobilizînd oamenii muncii la 
noi victorii în construirea socialismu
lui și comunismului, partidele comu
niste care conduc opera de edificare 
a noii societăți își îndeplinesc datoria 
față de popoarele lor, precum și în
datoririle internaționaliste față de 
clasa muncitoare din lumea întreagă.

Unul din sectoarele decisive ale 
luptei antiimperialiste se află chiar 
în țările capitaliste. Loviturile pe 
care forțele revoluționare le dau im
perialismului în propriile citadele 
ale acestuia sînt foarte importante 
pentru întreaga evoluție mondială. 
Este semnificativ că lupta de clasă 
se împletește tot mai strîns cu ac
țiunile oamenilor muncii împotriva a- 
venturilor militare ale imperialiștilor, 
împotriva renașterii fascismului, pen
tru salvgardarea și extinderea drep
turilor democratice, pentru indepen
dență națională. Imperialismul nu 
s-a mai lovit de mult de asemenea 
forme vijelioase de protest social și 
de acțiuni general-democratice de 
proporțiile și intensitatea pe care 
le-au dobîndit astăzi. Tot mai des. 
împreună cu clasa muncitoare, se an- 

, gajează în această luptă masele largi 
ale țărănimii, intelectualii, funcțio
narii, studenții, păturile mijlocii de 
la orașe. In prezent se creează pre
mise favorabile pentru unirea tuturor 
curentelor democratice în cadrul unei 
alianțe politice capabile să limiteze 
în mod hotărîtor rolul monopolurilor 
în economia țărilor, să pună capăt 

dominației marelui capital și să în
făptuiască prefaceri fundamentale, 
menite să asigure condiții favorabile 
luptei pentru socialism.

Totul arată că posibilitățile luptei 
antiimperialiste devin tot mai mari. 
Experiența unui șir de partide fră
țești, care folosesc cu pricepere a- 
ceste noi posibilități, demonstrează că 
există vaste perspective pentru acti
vitatea comuniștilor din țările capita
liste.

Unul din detașamentele importante 
și active ale frontului mondial 
antiimperialist îl constituie luptătorii 
din țările Asiei și Africii pentru eli
berarea națională și socială. Statele 
care au pornit pe drumul dezvoltării 
necapitaliste aduc o contribuție reală 
la cauza luptei antiimperialiste. Co
muniștii consideră drept una din cele 
mai importante sarcini ale politicii 
lor internaționale sprijinirea și ajuto
rarea acestor tinere state.

Vorbitorul a conchis că direcțiile 
principale ale evoluției mondiale sînt 
determinate, ca șl pînă acum, de 
activitatea forțelor revoluției și so
cialismului, a forțelor păcii șl mișcă
rii de eliberare națională.

Referindu-se, în continuare, la ur
nele probleme ale mișcării comu
niste și ale unității de acțiune în 
lupta împotriva imperialismului, se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S. a 
arătat că partidele comuniste, călău
zite de teoria marxist-leninistă, lu
minează popoarelor drumul spre 
viitorul comunist. Ele ridică popoa
rele la luptă, mergînd neînfricat în 
fruntea mișcărilor de masă, care mi
litează pentru mărețele teluri ale 
progresului social.

Succesele obținute de partidele co
muniste sînt indiscutabile. Dar, a 
spus vorbitorul, consfătuirea noas
tră, pe bună dreptate, își concen
trează atenția asupra problemelor 
neșoluționate, asupra noilor posibili
tăți ale luptei antiimperialiste, asu
pra dificultăților care se ivesc pe 
drumul acestei lupte. Asemenea di
ficultăți există și unele din ele sînt 
strîns legate de situația din însăși 
mișcarea noastră, care în dezvoltarea 
sa trece printr-o perioadă complexă, 
în unele verigi ale mișcării unitatea 
este grav tulburată. Unele partide 
frățești au suferit insuccese și chiar 
înfrîngeri. Nu putem să trecem peste 
divergentele care există în prezent 
în mișcarea comunistă, a spus vor
bitorul. L. I. Brejnev s-a ocupat apoi 
pe larg de situația încordată a rela
țiilor dintre P.C.U.S. și P.C. Chinez, 
dintre Uniunea Sovietică și R. P. 
Chineză. Vorbitorul a formulat o se- 

: rie de critici ascuțite la adresa Parti
dului Comunist Chinez și a condu
cătorilor săi.

în continuare, el a arătat că pro
paganda burgheză caută să defăimeze 
prin toate mijloacele principiul inter
naționalismului proletar, să-l opună 
în mod artificial principiilor inde
pendentei. suveranității și egalității 
detașamentelor naționale ale mișcă
rii muncitorești și comuniste. în 
acest scop propagandiștii imperialiști 
au fabricat și pus în circulație fai
moasa teorie a „suveranității limi
tate".

Vorbind despre necesitatea abor
dării internaționaliste, de pe poziții 
de clasă, a problemelor naționale, 
secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a arătat că aceasta nu înseamnă nici 
negarea, nici minimalizarea princi
piilor independentei, suveranității și 
egalității în drepturi a țărilor socia
liste, cît și a vreunora din detașa
mentele naționale ale mișcării mon
diale comuniste și muncitorești. 
Respectarea strictă a acestor prin
cipii este o lege pentru comuniști, 
tocmai pentru că el sint internațio
naliști.

întărirea unității mișcării comu
niste este o sarcină importantă a 
consfătuirii. încă tn cursul pre
gătirii consfătuirii s-a căzut de a- 
cord ca pentru întărirea unității 
mișcării comuniste să căutăm 
căile de lichidare a divergențe
lor existente. Aceste divergențe au 
caractere diferite. Firește că și în
vingerea lor va urma căi diferite. 
Viața cere ca divergențele într-o pro
blemă sau alta să nu împiedice ac
țiunile conjugate ale comuniștilor În 
lupta generală cu imperialismul. în 
activitatea practică, trebuie pornit de 
Ia tot ce apropie pe comuniștii din 
toate țările. Fără lupta pentru uni
tatea mișcării 
nale nu poate 
blema creării 
list mondial.

în legătură cu colaborarea între 
partidele comuniste șl cele soclal- 
democrate, L. I. Brejnev a spus : 
lupta Împotriva adversarilor noștri 
ideologici și politici în rîndurlle 
social-democrațlei o ducem șl o vom 
duce de pe pozițiile principiale ale 
marxism-leninismului. în același 
timp, acceptăm colaborarea, acțiuni 
comune cu cei care, într-adevăr, sînt 
gata să lupte împotriva imperialis
mului, pentru pace, pentru interesele 
oamenilor muncii. Există probleme 
stringente, în care unitatea de ac
țiune între partidele muncitorești, 
inclusiv cele care poartă răspunde
rea pentru politica statelor lor, a de
venit deosebit de arzătoare. Sînt, în 
primul rînd, problemele legate de 
preîntîmpinarea războiului mondial, 
de crearea unui sistem de securitate 
europeană, de lupta împotriva pri
mejdiei fascismului.

în ultima parte a cuvîntăril a fost 
prezentată politica Internă și externă 
a P.C.U.S., fiind relevate, în primul 
rînd, succesele Importante 'obținute 
de poporul sovietic în dezvoltarea e- 
conomiei, științei, tehnicii și culturii, 
în creșterea nivelului de trai al oa
menilor muncii. în ultimii opt ani, 
producția industrială a U.R.S.S. a 
crescut de peste două ori. Producția 
agricolă s-a mărit cu aproape o trei
me. Veniturile reale ale oamenilor 
muncii au sporit cu 43 la sută. S-a 
redus serios și decalajul economic 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în 1960, vo- 

comuniste internațio- 
fl rezolvată nici pro- 
frontului antilmperia-

lumiil producției industriale sovietice 
a reprezentat 55 la sută față de cel al 
S.U.A., iar în 1968 — circa 70 la sută. 
De la începutul actualului plan cin
cinal. elaborat potrivit directivelor 
Congresului al XXIII-lea al P.C.U.S.. 
aspectul calitativ al activității econo
mice a devenit un obiectiv al grijii 
deosebite a partidului. Datorită dez
voltării accelerate a ramurilor care 
determină progresul tehnic, structura 
industriei se schimbă serios.

In prezent, a spus L. I. Brejnev, se 
elaborează noul plan cincinal menit 
să devină încă un pas important în 
construirea comunismului, în înde
plinirea programului P.C.U.S. Infă- 
tișînd perspectivele dezvoltării ulteri
oare a economiei sovietice, a vieții 
sociale, el s-a referit la necesitatea 
de a obține un nou progres serios 
în dezvoltarea științei și tehnicii, în 
ridicarea bunăstării oamenilor mun
cii, în dezvoltarea democrației so
cialiste și în întărirea statului so
vietic. în consolidarea în continuare 
a alianței tuturor națiunilor, mari și 
mici, din U.R.S.S. Proporțiile și com
plexitatea sarcinilor construcției co
muniste fac să crească importanța a- 
vangărzii conștiente, organizatoare a 
societății. Ridicarea rolului conducă
tor al partidului, a spus vorbitorul, 
mărește răspunderea acestuia pentru 
tot ce se face în tară, pentru pre
zentul șl viitorul statului sovietic. A- 
ceasta înseamnă că partidul trebuie 
să se dezvolte el însuși, să ridice 
combativitatea rîndurilor sale, să în
tărească unitatea lor ideologică și or
ganizatorică. In prezent. P.C.U.S. u- 

, nește în rîndurile sale aproape 14 mi
lioane de comuniști.

în continuare, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a schițat direcțiile 
principale ale politicii externe a 
U.R.S.S. Această politică — a spus el 
— este îndreptată spre întărirea con
tinuă a lumii socialismului. Uniunea 
Sovietică, împreună cu alte țări so
cialiste, acordă un sprijin ferm, po
litic, moral și material, popoarelor 
care luptă pentru eliberarea lor. Uni
unea Sovietică va acorda și de acum 
înainte poporului vietnamez ajutorul 
său militar și economic eficient, spri
jinul politico-moral pentru respinge
rea agresiunii imperialiste. Noi con
siderăm ca just și întrutotul funda
mentat programul de reglementare 
politică a problemei vietnameze ex
pus în cele zece puncte ale Frontu
lui Național de Eliberare din Vietna
mul de sud și susținem acest pro
gram. Uniunea Sovietică se pronun
ță ferm pentru transpunerea deplină 
în viată’ a prevederilor rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967, care deschide calea spre 
stabilirea unei păci trainice și echi
tabile in Orientul Apropiat.

La baza relațiilor statului sovie
tic cu țările lumii capitaliste, a spus 
în continuare vorbitorul, se află 
principiul coexistenței pașnice a sta
telor, indiferent de orînduirea lor 
socială, fundamentat de V. I. Lenin. 
Acest principiu înseamnă că proble
mele litigioase care apar între țări 
trebuie să fie rezolvate nu prin forța 
armelor, nu prin război, ci pe cale 
pașnică. El a și cucerit un larg spri
jin internațional. Coexistența paș
nică nu se extinde asupra luptei 
.ideologice, fapt ce trebuie subliniat 
cu toată fermitatea. Totodată, ea nu 
se reduce numai la faptul că nu exis
tă un război între statele socialiste 
și cele capitaliste. Respectarea prin
cipiului coexistenței pașnice deschide 
și posibilități mai vaste pentru dez
voltarea relațiilor dintre ele. Expe
riența din ultimul timp, în special 
dezvoltarea relațiilor Uniunii Sovie
tice cu Franța, Finlanda. Italia, Ja
ponia și un șir de alte țări, dove
dește că politica de coexistență paș
nică oferă asemenea posibilități. In 
această privință nu exceptăm nici 
unul din statele capitaliste, inclusiv 
S.U.A.

Relevînd că politica externă a ma
rilor state capitaliste este deseori 
influențată de cercurile agresive ex
tremiste, vorbitorul a adăugat că în 
aceste state există șl o aripă mai 
moderată. Reprezentanții acestei 
aripi, deși rămîn adversari al noștri 
de clasă, apreciază destul de lucid 
actualul raport de forțe din lume șl 
sînt înclinați să caute soluții reciproc 
acceptabile pentru problemele inter
naționale litigioase.

în continuare, a fost relevată ne
cesitatea creării unui sistem de secu
ritate colectivă în acele părți ale 
globului în care se concentrează pri
mejdia dezlănțuirii unui nou război 
mondial, a unor conflicte armate. Un 
atare sistem va înlocui în modul cel 
mal bun grupările politico-militare 
existente. Un program concret al 
securității popoarelor Europei, al 
stabilității frontierelor și colaborării 
pașnice a statelor europene l-au for
mulat și propus țările participante 
la Tratatul de la Varșovia. P.C.U.S., 
Uniunea Sovietică vor face totul pen
tru transpunerea în viață a acestui 
program-

în proiectul documentului consfă
tuirii se subliniază că intrarea în 
vigoare a tratatului asupra neproli- 
ferării armei nucleare trebuie urgen
tată, că trebuie interzisă această 
armă, iar energia nucleară să fie fo
losită exclusiv în scopuri pașnice. 
Uniunea Sovietică este dispusă să 
ajungă la un acord privind dezar
marea generală și totală, măsurile 
de limitare și frînare a cursei înar
mărilor și, în primul rînd, a celor 
racheto-nucleare.

Vorbitorul s-a referit apoi la a- 
propiata aniversare a centenarului 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.

încheind, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. a spus : Mișcarea comu
nistă, atașată nemuritoarei învăță
turi a lui Marx-Engels-Lenin, dis
pune în prezent de uriașe posibili
tăți pentru a obține, în alianță cu 
toate forțele antiimperialiste, noi 
victorii în lupta istorică pentru eli
berarea socială șl națională a popoa
relor, pentru pace, pentru viitorul 
comunist luminos al întregii ome
niri.

VSEIM,
linii mari

Șeful delegației P.C. 
lumbia, GILBERTO ’ 
s-a declarat de acord în 
cu conținutul documentului principal 
prezentat la consfătuire, arătînd, în 
același timp, că acesta ar fi trebuit 
să aibă un conținut ideologic mai 
profund. El a arătat că lupta ideolo
gică în cadrul mișcării comuniste și 
muncitorești trebuia să se desfășoare 
într-o atmosferă tovărășească, urmă- 
rindu-se scopuri constructive.

Referindu-se în continuare la lupta 
antiimperialistă desfășurată de po
poarele latino-americane, vorbitorul 
a subliniat că aceasta cunoaște în 
prezent o nouă amploare care șl-a 
găsit, printre altele, confirmarea în 
eșecul călătoriei lui Rockefeller și în 
poziția fermă a guvernului militar 
din Peru care a devenit exponentul 
intereselor naționale în lupta împo
triva monopolurilor nord-americane.

Actuala. consfătuire — a declarat 
el — a arătat că mărețele țeluri an
tiimperialiste ale mișcării comuniste 
se contopesc cu sarcinile urgente ale 
desfășurării luptei pentru eliberare 
națională în fiecare țară în parte.

Reprezentantul P.C. din Columbia 
a subliniat utilitatea consfătuirilor bi 
și multilaterale ale partidelor comu
niste, arătînd că partidul său se pro
nunță pentru dezvoltarea dialogului 
frățesc între partidele comuniste și 
muncitorești în cadrul căruia respec
tul reciproc reprezintă condiția prin
cipală a obținerii unor rezultate po
zitive. Totodată, vorbitorul a adus 
critici poziției conducerii P.C. Chi
nez.

Referindu-se în continuare la sar
cinile luptei P.C. din Columbia, el a 
arătat că, în condițiile existente în 
țara sa, partidul acționează în mod 
legal aproape în toate orașele, par- 
ticipînd la alegeri și conducînd, în 
același timp, lupta armată în diferite 
regiuni rurale.

C.C. al Partl- 
Salvador —
— a apreciat 

constituie Un

Secretarul general al 
dulul Comunist din 
CflETOO CăRPIO 
că actuala consfătuire 
important eveniment în Istoria mișcă
rii comuniste internaționale de natură 
să stimuleze unitatea acesteia, a tutu
ror forțelor progresiste în lupta lor 
împotriva imperialismului. El a arătat 
că unitatea de acțiune constituie o 
bază pentru depășirea divergențelor 
care. în ultimii ani, îngreunează uni
rea eforturilor partidelor comuniste.

După ce a exprimat acordul dele
gației partidului său cu proiectul do
cumentului principal, vorbitorul s-a 
ocupat de situația economică șl so- 
cial-politică din țara sa. de lupta 
poporului din Salvador împotriva do
minației imperialismului american șl 
a reacțiunii interne.

în încheierea cuvîntăril sale, vorbi
torul a atacat politica P. C. Chinez.

M. HRRMEL, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P. C. din Tunisia, a arătat că efor
turile unitare ale partidelor comu
niste șl muncitorești sini wi măsură 
să ducă la depășirea dificultăților, 
chiar dacă la un moment dat acestea 
pot părea de netrecut. Prin înțelegere 
reciprocă, prin căutarea cu răbdare a 
ceea ce unește partidele comuniste, 
este posibil să se facă pași concreți 
pe calea unității.

Reprezentantul tunisian s-a declarat 
de acord cu proiectul documentului 
principal. El a vorbit apoi despre 
evoluția mișcării de eliberare națio
nală, despre elemente noi și perspec
tivele sale, despre sprijinul multila
teral pe care îl acordă țările socia
liste tinerelor state independente pen
tru consolidarea economiilor lor na
ționale. în acest context, vorbitorul a 
condamnat poziția P.C. Chinez într-o 
serie de probleme. In continuare el a 
abordat unele probleme ale vieții po
litice și sociale din tara sa. Relevînd 
că comuniștii tunisleni. exprimînd 
interesele maselor largi populare, ac
ționează tn direcția accelerării trans
formărilor la care aspiră poporul Tu
nisiei, M. Harmel a expus poziția 
P. C. din Tunisia în problema con
flictului din Orientul Apropiat.

întrevedere
Nasser -Win zer

CAIRO 8 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, a 
primit duminică pe Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe al R.D.G., 
sosit într-o vizită la Cairo șl a avut 
cu el o convorbire.

Agenția M.E.N. relatează că Otto 
Winzer a avut, de asemenea, o în
trevedere cu Mahmud Riad, minis
trul egiptean al afacerilor externe, 
consacrată evoluției relațiilor dintre 
cele două țări și examinării situației 
din Orientul Apropiat șl a unor pro
bleme ale actualității internaționale.

ROMA

ROMA 8 (Agerpres). — Astăzi sa 
deschide la Roma cea de-a 52-a se
siune a Consiliului F.A.O. Actuala 
sesiune va trebui să studieze șl pro
punerea directorului general al 
F.A.O., Addeke Boerma, care consi
deră că bugetul organizației în viito
rii doi ani va trebui să se cifreze 
la 73,5 milioane dolari, cu 25 la sută 
mai mult decît bugetul actual. El a 
motivat această sumă prin „chel
tuieli obligatorii sau inevitabile", le
gate de salarii și costul unor opera
țiuni. Hotărîrea finală va fi luată 
însă numai la conferința generală a 
F.A.O. din noiembrie. Printre alte 
puncte înscrise pe agenda sesiunii fi
gurează viitoarele programe alimen
tare pentru țările în curs de dezvol
tare și diferite proiecte privind lupta 
împotriva foametei și subnutriției.
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Demonstrafie la Naha (centrul administrativ al insulei Okinawa) pentru re
trocedarea insulei către Japonia, pentru desființarea bazelor militare 

străine

VIETNAMUL DE SUD

Baza de la Da Narsg
bombardată de unitățile F.N.E.

1
merican, au fost înregistrate pier
deri de ambele părți.

★
SAIGON. — Agenția de presă E- 

liberarea anunță că în orașul sud- 
vietnamez Can Tho a fost consti
tuit un comitet popular revoluțio
nar. Comitetul a fost instituit în 
urma consultărilor ce au avut loc 
între reprezentanți ai Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud și ai Alianței forțelor națio
nale, democratice și pașnice din 
Vietnam.

SAIGON 8 (Agerpres). — în 
cursul nopții de sîmbătă spre du
minică, marea bază aero-navală a- 
mericană de la Da Nang a fost su
pusă din nou unui violent bombar
dament de artilerie de către uni
tățile Frontului Național de Elibe
rare. Lupte puternice au fost sem
nalate, de asemenea, și în provin
ciile Vinh Long și Tay Ninh, pre
cum și în regiunea Saigonului. 
După cum a declarat un purtător 
de cuvînt al comandamentului a-

Duminică au început în 
Italia alegeri municipale 
parțiale vecIerea reînnoirii con
siliilor municipale din 329 de locali
tăți. La vot participă aproximativ 
700 000 de persoane. Rezultatele aces
tor alegeri, care se încheie luni seara, 
urmează să fie cunoscute în cursul zi
lei de marți. însemnătatea practică a 
acestor alegeri este relativ redusă, dar 
ele sînt considerate ca un test al încli
națiilor corpului electoral italian.

Pentru convocarea unei 
conferințe la nivel înalt în 
cadrul Pieței comune s a Pr°- 
nunțat într-o cuvîntare ținută la Diis- 
seldorf, cancelarul vest-german Kurt 
Georg Kiesinger. El a declarat că o 
astfel de conferință este necesară pen
tru „găsirea unei soluționări a impasu
lui actual". La rîndul său ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., W. 
Brandt, s-a pronunțat pentru invitarea 
ministrului de externe britanic la o 
reuniune a Consiliului ministerial al 
Pieței comune în vederea căutării unor 
căi noi de dezvoltare a relațiilor inter- 
occidentale.

Autoritățile maritime 
mericane au anunțat 
două nave japoneze de 
pescuit au fost sechestrate 
după ce au fost surprinse în interi
orul limitei de 12 mile a apelor teri
toriale ale S.U.A. în dreptul coastelor 
Alaskăi. Vasele făceau parte dintr-o 
mare flotilă japoneză de pescuit he
ringi ale cărei deplasări au fost supra
vegheate în ultimele trei zile de avi
oane americane.

Convorbiri între repre
zentanții Irakului și Iranu-

Iui în problema conflictului ce opune 
cele două țări în ce privește naviga
ția pe Chatt el Arab vor avea loc în 
următoarele zile la Amman — a anun
țat premierul iordanian Rifai.

Cei 18 tehnicieni ai com
paniei petroliere italiene 
ENI, care au fost capturați în Nige
ria de trupele biafreze, s-au înapoiat 
sîmbătă seara la Roma. La sosire, pe 
aeroportul Fiumicino din Roma, ei au 
fost întîmpinați de președintele Ita
liei, Giuseppe Saragat, și de alte per
sonalități oficiale, printre care Pietro 
Nenni, ministrul afacerilor externe. 
Tehnicienii au declarat că în cursul 
captivității lor au fost bine tratați de 
autoritățile biafreze.

în această ordine de idei, senatorul 
a citat sistemul anti-rachetă „Safe
guard" și a cerut suspendarea aces
tuia.

în capitala Republicii 
Sud-Africane a fost publi
cată 0 lege care interzice dezvă
luirea numelor donatorului și pacien
tului căruia i se efectuează o operație 
de transplantare a inimii fără obține
rea consimțămîntului autorităților. Le
gea, care va fi prezentată în curînd 
Parlamentului, prevede amendarea cu 
700 de dolari sau închisoare pe ter
men de 6 luni pentru contravenienți.

Parisului. Zborul lui, a fost urmărit 
de 250 000 de spectatori, prezenți la 
cea de-a 28-a ediție a Expoziției bie
nale de aeronautică. Prototipul reali
zat în Anglia a evoluat alături de cel 
realizat în Franța, Concorde-001. Pen
tru a ilustra progresul făcut de teh
nica aeronautică, organizatorii expozi
ției au programat înaintea giganticelor 
supersonice zborul unui avion „Ble- 
riot-1909" cu care Louis Bleriot a zbu
rat cu 60 de ani în urmă deasupra 
Canalului Mînecii.

G- 
că

Jean Schramme se află 
din nou în Africa, informează 
presa belgiană. De data aceasta, 
Schramme, fost comandant al mercena
rilor care au acționat în Congo (K), 
și-a ales ca loc al activității sale An
gola, fiind angajat, potrivit acelorași 
surse, de autoritățile portugheze. Ple
carea lui Schramme în străinătate a 
fost confirmată în mod oficial de Mi
nisterul belgian al afacerilor externe 
care a precizat că el a plecat pentru o 
perioadă scurtă în Brazilia în vederea 
„achiziționării unor plantații în acea
stă țară", dar... nu a ajuns la desti
nație.

De la „EIeriot-1909" la 
„COîîCOlde". Prototipul avionu
lui supersonic Concorde asamblat în 
Anglia, Concorde-002, și-a făcut du
minică cea de-a 2-a apariție deasupra

In continuarea lucrărilor 
colocviului asupra trans
plantărilor cardiace de ia 
Montreal oamenii de știință 
au dezbătut fenomenul de 
respingere ?! posibilitatea ani
hilării lui. Punerea la punct a unui 
ser specific anti-viral, combinat cu o 
grijă susținută pentru compatibilitatea 
țesuturilor donatorului și ale primito
rului, va putea reduce la minimum 
riscurile unei astfel de operații — a 
declarat medicul britanic Dinaid Ross.

Efervescenta

INSUIELE
PARADISULUI (8

Senatorul Edward Ken
nedy a declarat că progra
mele de dezvoltare internă 
nu sînt suficient finanțate 
de către actuala administrație a 
S.U.A., în timp ce sume enorme se 
cheltuiesc pentru proiectele militare.

IMAGINI DRAMATICE PREMIERUL RUMOR

8 (Agerpres). — Pri- 
al Italiei, Mariano
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„Un document zgu
duitor" „Emile de An
tonio rămîne fidel 
ideilor sale". Acestea 
sînt cîteva din impre
siile înregistrate după 
ultimul film al cineas
tului american Emile 
de Antonio intitulat : 
,/Vietnam, annâe 
cochon". Cu o vigoare 
deosebită, cineastul, 
cunoscut prin pelicule 

.Punctul ordinii" 
> demasca

dut, pentru că luptăm 
împotriva unor oameni 
înflăcărați de idealuri
le lor". Urmează sec
vențe teribile prin tra
gismul lor, ca aceea 
în care nepoții lui 
George Washington se 
tîrăsc deznădăjduiți 
prin mocirla unei lup- 

“ ' ’văd

CO „rwitLiu 
— în care 
mccarthismul — și „O 
Judecată pripită" — 
despre moartea pre
ședintelui Kennedy — 
înfățișează în ultimul 
său film consecințele 
psihologice în rîndul 
populației americane 
ale agresiunii S.U.A. 
în Vietnam.

Filmul înmănunchea
ză cele mai bune do
cumentare televizate 
existente, precum și

luările de poziție îm
potriva războiului din 
Vietnam ale unor per
sonalități din S.U.Â. — 
oameni politici, profe
sori universitari, zia
riști celebri. „Filmul 
reușește să devină o 
mărturie exemplară a 

du . reacțiilor unei însem
nate părți a opiniei pu- te eăreia nu-i 
blice americane față șfîrșitul. , 
de acest război*  — 
subliniază „Le Mon
de". Imagini de pe 
cîmpurile de bătălie 
vietnameze de un pu
ternic dramatism se 
interferează cu decla
rații prin care se recu
noaște imposibilitatea 
unei soluții prin forța 
armelor. Tonul îl dă 
senatorul Morton
Thruston care, chiar 
de la începutul filmu
lui, declară fără echi
voc : „Noi ducem un 
război dinainte pier-

Guvernul englez 
nu va abandona

Filmul lui Emile de 
Antonio se adaugi va
lului crescînd de pro
teste înregistrate sub 
cele mai variate forme 
și în cele mai diverse 
sectoare ale vieții pu
blice din Statele Uni
te, împotriva continuă
rii războiului din Viet
nam, de cereri pentru 
ca trupele americane 
să plece acasă, astfel 
ca poporul vietnamez 
să-și poată hotărî sin
gur destinul.

ISTANBUL 
mul ministru 
Rumor, care timp de patru zile 8-a 
aflat într-o vizită oficială în Tur
cia, a părăsit duminică dimineața 
Istanbulul, plecînd spre Roma. în 
capitala Turciei, premierul italian 
a avut întrevederi cu primul mi
nistru. Suleyman Demirel, și cu 
alte persoane oficiale ale guvernu
lui turc, asupra unor aspecte ale 
situației internaționale, precum și 
a relațiilor bilaterale. Cei doi șefi 
de guverne au acordat o atenție 
specială extinderii cooperării eco
nomice și tehnologice între Turcia 
șl Italia.

proiectul de lege 
antigrevă,

Dezvoltarea relațiilor
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LONDRA 8 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la o întrunire laburistă în 
localitatea Barnsley (comitatul York
shire), primul ministru britanic, Ha
rold Wilson, a declarat că guvernul 
englez refuză, în ciuda opoziției sin
dicatelor, să abandoneze proiectul de 
lege referitor la controlul asupra gre
velor.

Este prima declarație oficială a 
guvernului privind intențiile sale în 
legătură cu poziția pe care a adop- 
tat-o în această problemă joi Con
gresul extraordinar al sindicatelor 
britanice. După cum s-a mai anun
țat, sindicatele au respins prevede
rea cuprinsă în proiectul de lege gu
vernamental, de a se aplica amenzi 
participanților la grevele considerate 
„ilegale".

Poziția sindicatelor șl cea a gu
vernului vor fi discutate azi în cadrul 
unei întîlniri între primul ministru 
Wilson și lideri ai sindicatelor.

româno-sovietice
La 9 iunie se împlinesc 35 de ani 

de la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste.

După cum este știut, Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie și apa
riția primului stat socialist au avut 
un profund ecou în masele largi ale 
oamenilor muncii din România, care 
și-au manifestat activ solidaritatea 
cu revoluționarii ruși, prin nume
roase acțiuni, inclusiv prin lupta cu 
arma în mînă. în anii ce au urmat, 
normalizarea și dezvoltarea relațiilor 
cu U.R.S.S. a devenit un deziderat al 
forțelor progresiste democratice din 
România, unul din importantele obiec
tive ale programului Partidului Co
munist Român. Militînd în mod ferm 
pentru legături de strînsă solidarita
te cu poporul care primul în lume 
construia orînduirea nouă, socialis
tă, P.C.R. explica în permanen
ță maselor că buna vecinătate, 
prietenia cu Uniunea Sovietică co
respund' intereselor naționale ma
jore ale României, intereselor păcii 
și securității pe continentul nostru. 
Reprezentanți de seamă ai vieții pu
blice, culturale și științifice, inclusiv 
o serie de personalități politice mar
cante românești, cum a fost ilustrul 
diplomat Nicolae Titulescu, au înțe
les importanța deosebită pentru Ro
mânia a stabilirii și menținerii unor 
raporturi prietenești și de colaborare 
cu vecina noastră — Uniunea Sovie
tică. Toate acestea au favorizat des
fășurarea tratativelor în vederea sta
bilirii relațiilor diplomatice între 
România și Uniunea Sovietică, care 
au fost încheiate cu succes — ceea ce 
»-a consfințit în schimbul de scrisori 
efectuat la 9 iunie 1934 la Geneva, 
între Nicolae Titulescu, ministrul de 
externe al României, și Maxim Litvi
nov, comisar al afacerilor externe al 
U.R.S.S. Opinia publică româ
nească și sovietică, precum și 
forțe progresiste din alte țări 
europene au primit cu satisfac
ție acordul privitor la statornicirea 
relațiilor normale între România și 
U.R.S.S., considerîndu-1 ca o contri
buție importantă la promovarea păcii 
în această regiune a Europei.

După instaurarea puterii populare 
în România, prietenia, alianța și co
laborarea cu Uniunea Sovietică, cu 
toate statele socialiste, au devenit 
elementul central al politicii externe 
b țării noastre, aceasta decurgînd în 
Diod obiectiv din comunitatea de

ideologie, de Interese șl de țeluri, 
din necesitățile luptei comune îm
potriva Imperialismului, pentru tri
umful cauzei socialismului, a păcii șl 
progresului în lume. Chezășia dezvol
tării continue a relațiilor româno- 
sovietice. a unității și coeziunii țări
lor socialiste o constituie așezarea lor 
pe temelia de neclintit a principiilor 
marxism-leninismului șl Internaționa
lismului, ale independentei, suverani
tății, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile Interne, avantaju
lui reciproc șl Întrajutorării tovără
șești. De-a lungul anilor, relațiile de

35 DE ANI DE LA STABILI
REA RELAȚIILOR DIPLOMA
TICE DINTRE ROMÂNIA Șl 

U.R.S.S.

prietenie, alianță șl colaborare dintre 
țările noastre s-au dezvoltat și adîncit 
an de an. Un loc important revine 
colaborării rodnice pe tărîmul econo
mic care s-a intensificat și s-a di
versificat continuu, prin schimburi 
de mărfuri utile economiilor celor 
două țări, printr-o largă colaborare 
reciproc avantajoasă. Amploarea a- 
cestor legături este reliefată de fap
tul că în comerțul exterior al 
României, Uniunea Sovietică ocu
pă primul loc. Acordul comer
cial de lungă durată pentru anii 
1966—1970 prevede creșterea vo
lumului livrărilor reciproce cu circa 
30 la sută față de volumul prevăzut 
în acordul precedent, iar protocolul 
privind schimburile pe anul în curs 
prevede o creștere cu peste 6 la 
sută a acestor schimburi fată de anul 
trecut. Cooperarea economică româ- 
no-sovietică îmbracă forme tot mai 
variate. în cadrul celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei interguvernamen- 
tale româno-sovietice de colaborare 
economică au fost examinate pro-

★

Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a stabilirii relațiilor diplomatice 
între România șl Uniunea Sovietică, 
între ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor- 
neliu Mănescu. și ministrul afacerilor

bleme ale cooperării reciproce, îndeo
sebi în domeniul industriei chimice, 
construcțiilor de mașini, industriei 
de extraeție a țițeiului și petrochi
miei, industriei ușoare și alimentare 
și au fost trasate căi concrete pentru 
dezvoltarea mai departe a acestei 
cooperări.

La aceasta se adaugă colabora
rea pe tărîmul tehnico-știintific, în
tr-o continuă evoluție ascendentă, 
precum și legăturile bogate pe tărîm 
cultural și artistic care au cunoscut 
în decursul anilor o dezvoltare multi
laterală.

Vizita făcută recent la Moscova de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și alți tovarăși din 
conducerea partidului și statului nos
tru a constituit o nouă expresie a 
preocupării neabătute a Republicii 
Socialiste România pentru dezvolta
rea continuă a prieteniei și colabo
rării cu Uniunea Sovietică. în eursul 
discuțiilor ce s-au purtat cu acest 
prilej au fost abordate o serie de 
probleme privitoare la relațiile bila
terale, deschizîndu-se perspectiva in
tensificării în continuare a colaboră
rii prietenești româno-sovietice pe 
plan economic, politic, tehnico-știin- 
țific și în alte domenii. Vizita a ofe
rit încă o dovadă că prin con
tacte, întîlniri, discuții, în spiritul 
unei depline egalități, al stimei, în
crederii și înțelegerii reciproce, se 
poate ajunge la clarificarea proble
melor, se pot găsi căi și modalități 
de rezolvare a lor unanim accepta
bile ; relațiile dintre țările socia
liste pot fi dezvoltate și îmbunătățite, 
în interesul țărilor respective și al 
unității sistemului mondial socialist. 
România va promova și în viitor po
litica de continuă întărire a priete
niei și colaborării cu Uniunea So
vietică, convinsă că aceasta răspunde 
intereselor ambelor popoare, ale 
cauzei generale a socialismului, ale 
păcii în Europa și în lumea întreagă.

Dr. C. GHEORGHE

DAR ES SALAAM 8 (Agerpres). — 
în orașul tanzaniah Tange au început 
duminică lucrările sesiunii speciale a 
experților militari ai Comitetului eli
berării al Organizației Unității Africane. 
Experți reprezentînd 17 țări africane 
examinează probleme legate de lupta 
armată împotriva colonialiștilor în Mo- 
zambic, Angola, Namibia, Rhodesia și 
R.S.A. La sesiune participă, în cali
tate de observatori, reprezentanți ai 
comandamentelor forțelor de eliberare 
națională din aceste țări. Sesiunea a 
fost convocată, totodată, pentru a exa
mina recomandările Consiliului Minis
terial al O.U.A., referitoare la proble
mele achiziționării de armament și 
transportării acestuia.Serbarea ziarului„Neues Deutschland (6
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externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
a avut loc un schimb de telegrame 
de felicitare, prin care se exprimă 
convingerea că relațiile de pietenle 
și colaborare dintre cele două țări se 
vor dezvolta continuu, în interesul 
ambelor

In zilele de 7 și 8 iunie a avut loc 
la Berlin tradiționala sărbătoare a 
ziarului „Neues Deutschland". Pro
gramul pe 30 de scene în aer liber a 
atras zeci de mii de locuitori, ai ca
pitalei R.D.G. în parcul „Frie
drichshain". Sîmbătă seara a avut loc 
un spectacol festiv în sala „Frie- 
drichstadt-palast", retransmis de te
leviziunea R.D.G., unde cei prezenți 
au fost salutați de redactorul șef al 
ziarului „Neues Deutschland", Rudi 
Singer. Duminică s-a desfășurat un 
program cultural-sportiv pînă seara 
tîrziu. La serbarea ziarului „Neues 
Deutschland" participă reprezentanți 
a 15 ziare frățești și prietene, printre 
care și tovarășul Ion Hobana din par
tea ziarului „Scînteia".

popoare. Șt. DEJU

Incendiile făceau ravagii în noap
tea de 30 spre 31 mai în orașul 
Willemstad, capitala Antilelor olan
deze ; toate forțele polițienești din 
această colonie fuseseră mobilizate 
pentru a face față valului de de
monstrații ce cuprinseseră arhipe
lagul. în ziua de 30 mai, pe insula 
Curațao — cea mai mare din arhi
pelag — au debarcat 500 de pușcași 
marini, trimiși in grabă de la Haga, 
cu scopul „de a restabili calmul" pe 
insule. A doua zi, guvernul Antile
lor olandeze, condus de către Ciro 
de Kroon, apela la ajutorul a încă 
300 de pușcași. Si, ca în alte cazuri 
similare, în largul Antilelor olan
deze și-au făcut apariția două nave 
de război americane, avînd misiunea 
declarată „de a evacua cetățenii 
Statelor Unite la caz de pericol".

Acesta este, în mare, filmul eve
nimentelor petrecute la sfirșitul săp- 
tămînii trecute în această minuscu
lă colonie. Care sînt, de fapt, moti
vele ce au dus la actuala situația 
explozivă ?

Cu o populație de numai 190 000 
de locuitori — dintre care 50 000 
concentrați la Willemstad — Anti- 
lele olandeze au cunoscut în ultimii 
ani suflul mișcării de eliberare. în 
1954, guvernul de la Haga a consim
țit să acorde coloniei sale un anumit 
grad de autonomie în administrarea 
problemelor interne. După descope
rirea unor bogate zăcăminte de p .j 
trol, companiile anglo-olandezg «i

R DOMIHIC. t

Cunoscutul cor 
„Madrigal*  din Ro
mânia la Festiva
lul muzical „Pri
măvara la Praga— 

1969'
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Membrii echipajului 
cabinei spațiale „A- 
pollo-10“ au declarat 
în cadrul unei confe
rințe de presă că tere
nul ales pentru asele
nizarea din 21 iulie 
este „stîncos", dar as- 
tronauții care vor e- 
fectua această opera
țiune nu vor întîmpina

greutăți in misiunea 
lor. Astronautul John 
Young a arătat că 
„masconli" — concen
trări masive de masă 
metalică sub solul lu
nar — exercită o in
fluență asupra oricărei 
nave cosmice aflate in 
apropierea Lunii. în 
timp ce se aflau dea-

supra Lunii, accelera
ția „modulului lunar" 
a crescut cu aproxima
tiv 6 metri pe secundă. 
Erorile da navigație 
datorate influenței 
„masconllor” au fost 
remediate după recu- 
plarea „modulului lu
nar" cu cablna-mamă.

îl »EA ÎNCETĂRII OSTILITĂȚILOR
tățile biafreze, generalul Odumegwu 
Ojukwu a motivat această acțiune sub
liniind rolul pe care îl joacă petrolul 
în actualul război din Nigeria. Liderul 
biafrez a subliniat astfel că petrolul 
este principalul suport al economiei 
nigeriene și grație acestei bogății fede- 

necesare pen-

OWERRI 8 (Agerpres). — Genera
lul Ojukwu a lansat din nou un apel 
în favoarea încetării ostilităților, pen
tru deschiderea negocierilor fără con
diții, care trebuie să ducă la o regle
mentare permanentă. „Deoarece se 
pare că este imposibil pentru cele două 
părți aflate în conflict de a se angaja 
direct pe această cale, este de datoria 
aliaților lor de a se întîlni în convor
biri preliminare, care vor facilita o 
confruntare pașnică a punctelor de 
vedere."

Evocînd recentul caz al specialiștilor 
străini ai unei companii petroliere, a- 
restați și eliberați apoi de către autori-

nigeriene și grație aceste 
ralii obțin toate creditele 
tru a continua un război inutil. „Prin 
urmare, orice activitate inițiată în a- 
cest domeniu economic, al petrolului, 
este considerată ca un act potrivnic 
Biafrei și orice persoană implicată în 
astfel de acțiuni va fi considerată drept 
inamic și tratat ca atare în momentul 
cînd este luat prizonier".

SPANIA ÎNCHIDE
FRONTIERA DE USCAT

CU GIBRALTARUL
înăsprirea relațiilor anglo-spaniole

MADRID 8 (Agerpres). — Citînd 
surse bine informate madrilene, a- 
genția Reuter relatează că Spania 
va închide luni frontiera sa de 
uscat cu Gibraltarul. Această mă
sură va împiedica pe cei aproape 
4 600 muncitori spanioli să se de
plaseze în Gibraltar, unde lucrează. 
Numai zborurile aeriene spre Gi
braltar, via Madrid, asigurate de 
„British European Airways" vor 
continua.

Această măsură restrictivă este 
în legătură cu publicarea recent la 
Londra a unei noi constituții a Gi- 
braltarului, ceea ce a provocat o 
înrăutățire a relațiilor anglo-spa
niole.

clarat că măsurile anunțate sîmbătă 
de guvernul de la Madrid erau aștep
tate. El a afirmat că, deși cel 4 600 de 
muncitori spanioli care lucrează în 
Gibraltar nu vor mal putea veni la 
serviciile lor. activitățile principale 
nu vor fi afectate.

cele americane țl-au Instalat rafină
riile și birourile pe insule. Condiții
le de muncă oferite populației indi
gene de companiile petroliere o- 
rau Inferioare chiar celor exis
tente în alte țări, unde petrolul 
este exploatat de marile companii 
străine. Șl tocmai muncitorii de la 
trustul anglo-olandez „Shell" au fost 
cei care au dezlănțuit mișcarea gre
vistă din colonie. Cauza Imediată ce 
a dus la recentele tulburări a fost o 
manifestație a muncitorilor de Ia 
„Shell", care protestau împotriva 
șomajului, lipsei de locuințe șl ce
reau condiții mal bune de muncă șl 
de trai. Sindicatul docherilor por
tuari, precum și muncitorii de la 
uzinele metalurgice „Werkspoor" 
s-au declarat imediat solidari cu 
manifestanțil, cerînd demisia actua
lului guvern, condu» de Ciro da 
Kroon.

Uciderea de către poliție a unul 
lider sindical, în cursul manifesta
țiilor, a agravat tensiunea : greviștii 
au ocupat sediul companiei ameri
cane „Texas Instrument", iar de
monstrațiile s-au întețit. Acesta este 
momentul cînd Ciro de Kroon a 
cerut ajutorul pușcașilor marini 
olandezi. Bilanțul incidentelor, potri
vit datelor transmise de agenția 
France Presse : 4 persoane ucise,
peste 400 de răniți și 500 de gre
viști arestați, printre care majorita
tea lideri sindicali.

Tulburările din arhipelag au stîr- 
nit vii reacții și la Haga. în fața 
sediului parlamentului a avut loc o 
demonstrație a unor rezidenți anti- 
lezi care au revendicat retragerea 
trupelor intervenționiste din insule, 
organizarea de alegeri generale șl 
acordarea independenței. Partidele 
de opoziție din Olanda au criticat 
hotărîrea guvernului da a trimite 
trupe la Willemstad.

între timp, s-a ajuns la o înțele
gere între greviști și patronat, acord 
care prevede satisfacerea unora din 
revendicările economice. Premierul 
de Kroon a făcut cunoscut că vor 
fi organizate alegeri generale tn de
curs de 90 de zile. Ultimele telegra
me de presă relatează că în Antilele 
olandeze s-a instalat un „calm rela-

★

„Spania nu va putea accepta fără 
să acționeze decizia unilaterală a gu
vernului britanic de a promulga o 
nouă constituție în beneficiul exclu
siv al intereselor sale militare și în 
defavoarea locuitorilor Gibraltarului" 
— transmite agenția France Presse 
citînd surse guvernamentale. In acest 
sens, decizia de a închide frontiera 
de uscat este văzută ca o „acțiune 
care are drept scop apărarea drep
turilor sale față de colonia britani
că". Măsuri similare aplicate în ulti
mii ani au dus la întreruperea trafi
cului de mărfuri dintre Spania și Gi
braltar și au afectat serios aprovizio
narea coloniei britanice.

★
LONDRA — Surse informate en

gleze, citate de agenția Reuter, au 
anunțat că guvernul britanic a ela
borat de mai multă vreme planuri 
de urgentă pentru eventualitatea în
chiderii de către Spania a frontierei 
terestre cu Gibraltarul. Guvernatorul 
Gibraltarului, Gerald Lathbury, a de-
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Vasul din papirus „Ra*,  la bordul căruia se află corpul expediționar condu» 
ds Th or Heyerdall, tn luptă cu valurile Oceanului Atlantic
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