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Esența partinică 
a combativității Exigențe noi în fața

constructive
organizației de partid

despre ideal
de Traian COȘOVEI

Din cuprinsul Tezelor C.C. al 
P.C.R. pentru Congresul al X-lea al 
partidului se desprinde, ca un fir 
roșu, ideea creșterii necontenite a 
rolului conducător al partidului în 
viața societății, a perfecționării for
melor și metodelor sale de muncă, 
spre a Întruni tot ce este mai de 
preț ca gîndire și inițiativă, ca spi
rit novator al maselor. îndeplinin- 
'idu-și astfel, la înalte exigențe, mi- 

, ’siunea de motor al întregii dezvol
tări sociale.

. Programul de a<Țipne .«egtoair, . . muna Chirnogi Timp de mai mulți 
jalonat în-Tezele C.C. P.C.R.,-e. te-.... a(jeăstă''ifnltate agricolă a obți-
astfel un program. pregnant călită- . rpzlllt_tp *1 nnzitive si »

Gheorghe NECULA 
prim-secretar al Comitetului 

judefean Ilfov al P.C.R.

pentru Comitetul județean Ilfov al 
P.C R a fost deosebit de concludent 
exemplul oferit de cooperativa agri
colă de producție „8 Martie" din co- 

Chirnogi Timp de mai mulți.

tiv, continuind, pe trepte superioare, 
experiența bogată a partidului nos
tru, succesele de covîrșitoare însem
nătate dobindite prin înfăptuirea 
măsurilor de perfecționare a întregii 
vieți sociale elaborate de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națională 
a P.C.R.

Una dintre trăsăturile fundamen
tale ale politicii partidului, eviden
țiată cu tărie în ultimii ani este rea
lismul, temeiul profund științific al 

țfiecărei măsuri adoptate, cit și apre
cierea lucidă a realității, a factorilor 
jare determină procesele dezvoltării 
sociale. Această viziune realistă este 
adîncită și mai mult în documenteh 
pentru Congresul al X-lea al P.C.R. 
care scot limpede în relief relații 
itrinsă dintre perfecționarea activi 
tații tuturor organelor și organiza 
Miilor de partid, a metodelor și stilu 
jui lor de muncă și instituirea unu 
climat de exigență și autoexigență 
de combativitate și intransigenți 
față de neajunsurile și dificultății» 
care stau în calea mersului nostrj 
înainte.

Pentru Comitetul județean de pai 
tid Ilfov este permanent actuală in 
dicația din Teze care subliniază în 
datoririle organelor și organizațiilo; 
de partid de a combate tendințele d( 
automulțumire, de îngîmfare, men 
talitățile anchilozate, rutina și incr 
ția. In practica noastră, nu o dat: 
am avut de luptat cu diferite neajun 
suri și au fost și sînt încă nume 
roase exemple care ne demonstreaz 
cit de greșită este mentalitatea ace 
lora care consideră că dezvăluire, 
lipsurilor analizarea lor, „întunecă 
realizările obținute și, chipurile, a 
da o imagine „deformată" a reali 
tații Astfel de situații întîlnim des 
t.ul de des în rapoartele și informă 
rile primite de 
partid, instituții 
aceea, comitetul 
a cerut și cere 
lor săi, cadrelor 
și economic să combată cu hotă-îre 
tendințele unora de a polei realita
tea. de a o înfrumuseța artificial, 
arătindu-le că o analiză temeinică 
și deschisă a rămînerilor în urmă nu 
numai că nu neagă realizările, dar 
ajută la îmbunătățirea întregii acti
vități

Din Teze rezultă cu claritate că 
practica de a cocoloși lipsurile, ten
dința de a ascunde neajunsurile, 
duc la instaurarea unei atmosfere 
de paradă, generează automulțumi- 
rea, fenomene atît de dăunătoare 
mersului nostru înainte și combătute 
cu tărie de către partid De pildă

nut rezultate în general pozitive și a 
fost considerată printre cele mai 
bune din zona respectivă. In mod fi
resc, n-au lipsit nici laudele, desigur, 
meritate, adresate cu diferite pri
lejuri colectivului de aici. Din pă
cate, laudele au fost și singura mo
dalitate de a ne referi o vreme la 
această cooperativă agricolă de pro
ducție Datorită acestui lucru, mem
brii consiliului de conducere, pre
ședintele au fost cuprinși de îngîm- 
fare și automulțumire și au început

ș

să nu ia în considerare semnalele 
critice ale cooperatorilor, tocmai 
pentru a nu li se știrbi cu nimic 
„faima" dobîndită. Această mentali
tate a cuprins și pe unii activiști ai 
comitetului județean de partid, care 
s-au lăsat influențați de spiritul de 
paradă în care era prezentată coo
perativa respectivă Rezultatele unei 
asemenea stări de spirit n-au întîr- 
ziat să apară De cîtva timp, coope
rativa „8 Martie" bate pasul pe loc 
Această lipsă de combativitate a 
găsit teren prielnic și în activitatea 
organizației' de--partid din cboperar 
tiva agricolă amintită Nivelul vieții 
interne de partid a scăzut, în adună
rile generale și ședințele de birou 
au apărut tendințe de formalism, 
analizele întreprinse au abdicat de 
la criteriile discutării deschise, com
bative a stărilor de lucruri. Și ast
fel, teama de a dezvălui lipsurile a 
dus la permanentizarea lor. Iată, 
deci, că prezentarea in roz a reali
tății, atitudinea de tolerare a neajun-

(Continuare in pag. a II-a)

Acum, cînd așez pe hîrtie aceste 
însemnări despre adunarea gene
rală a comuniștilor de la serviciul 
mecanic șef al Uzinei de țevi Roman, 
îmi revine în memorie acel imens 
schelet din metal, un fel de țesă
tură rotundă care se încheagă pe 
pardoseala uneia din halele dreptun
ghiulare printre țevile incandescente 
pînă la albastru, ca un final de 
drum de unde începe altul. Carcasa 
aceasta rotundă era începutul unu 
alt Roman siderurgic sau. mai bine 
zis. continuarea lui printr-o investi
ție de cîteva sute de milioane lei 
Noul laminor de 6 țoii va mări mult 
capacitatea uzinei în viitorul cinci
nal, făcînd-o ca, în condițiile progre
sului, de ânsarnblu al siderurgiei ro' 
mânești, să realizeze 40—45 la sută 
din producția de țevi a țării.

Această imagine mi-a revenit în 
memorie, ascultînd cuvintele oame
nilor Imaginea unei țesături ale cărei 
fire se unesc pînă la o contopire 
indestructibilă. Aici. în adunarea de 
partid, ea se exprimă într-o totală 
identificare cu marile comanda
mente ale viitorului, atît de dinamic 
concretizate în documentele pentru 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R

— Dezbatem astăzi documente de

însemnătate excepțională pentru noi 
toți — șl-a început cuvîntul Milu 
Capșa, secretarul comitetului de 
partid. Este acesta nu numai un 
minunat prilej de a ne exprima încă 
o dată adeziunea fierbinte față de 
politica marxist-leninistă a partidu
lui, ci, totodată, de a ne aduce con
tribuția la, elaborarea insuflețitoru- 
lui program de dezvoltare a Ro
mâniei socialiste. Larga dezbatere 
publică a Tezelor și proiectului de 
Directive ilustrează o dată mai mult 
practica încetățenită de partid în 
ultimii ani de a se sfătui cu masele 
asupra modalităților de rezolvare a 
celor mai importante probleme ale 
construcției socialiste. Noi. care mun
cim într-o întreprindere modernă, 
ea însăși rod ăl politicii partidului 
de industrializare socialistă a țării, 
ne exprimăm adeziunea față de 
orientarea de viitor trasată de docu
mentele pentru congres privind con
tinuarea susținută a industrializării 
socialiste — prin înseși succesele 
obținute în depășirea planului pro
ducției globale a uzinei cu 597 tone 
țevi, 526 Dră.iini de foraj. 21 tone 
de utilaj siderurgic economii la cre
țul de cost care se cifrează Ia 2 592 000 
lei și 2 155 000 lei beneficii Insusin- 
du-ne spiritul de înaltă exigentă care 
se deeajă din documentele nentru 
Congresul al X-lea, fermitatea cu 
care sînt combătute tendințele de 
automulțumire, ..trehuie să ne nunem 
însă si noi întrebarea : coresound 
rezultatele ne care le-am obtinut 
condițiilor de care dispunem, cerin
țelor actuale ? Oare nivelul atins nu 
noate fi mai înalt ? Studierea Te
zelor și a proiectului de Directive 
ne arată că realizarea sarcinilor de 
mare răspundere pe care le ridică

Platon PARDAU

anotimp 
frenetic, fecund, 
grăbit — cînd, pen
tru zeci și zeci de 
mii de tineri și ado
lescenți, bate la ușă 
idealul. Bate în ușă, 
bate în ferestre, în 
ziduri, în zeci și 
zeci de mii de pieo- 
turi tinere. Bate 
idealul, cu pumnii, 
sfios cu degetul, cu 
o creangă înflorită, 
cu un mănunchi de 
spice Idealul — vo
cația, chemarea in 
viață, hotărîrea pen
tru un drum sau 
altbl dintre nesfîrși- 
te drumuri. Țara 
are acum nesfî’-șite 
drumuri deschise 
înaintea fiilor și fii
celor ei. Zeci de mii 
de tineri — baca- 
laureați în pragul 
universităților. ab
solvenți de școli ge
nerale, în pragul li
ceelor. școlilor me
dii, profesionale — 
bat și ei mai ener
gic sau mai timid, 
la ușa idealului ; în
cearcă să se apropie.

Și sînt multe școli, 
institute, facultăți, 
meserii — și alege
rea nu este ușoară. 
Hotărîrea nu este u- 
sor de. luat — dar 
fiecare va hotărî și 
va porni cu dreptul, 
bârbătește, cu toată 
inima. Țara — anga
jată în amplul pro
gram de dezvoltare 
socialistă inițiat de 
partid — are acum 
multe chemări, mul
te locuri, multe dru
muri luminoase — 
și una dintre fericiri 
este aceasta că fie
care își poate alege 
dintre toate rostu
rile țării pe acela 
pentru care se sim
te chemat — voca
ția lui, steaua lui în 
viață

Amestecul prea de 
aproape în aceste 
clipe de deliberare 
nu este și nu poate 
fi decit liniștit și 
discret : nu putem 
să alegem pentru 
alții decit în măsu
ra în care am reu
șit să ne identifi
căm cu ei. Nu pu
tem decit să le spu
nem tuturor să-și a- 
leagă partea cea mai 
grea - care este și 
partea cea mai bună;

. să-și aleagă fiecare 
drum.ul pe care va 
avea de făcut cele 
mai mari eforturi ; 
unde se va putea 
confrunta și măsura 
cu dificultățile cele 
mai mari : unde va

avea cel mai mult 
de învins și de cuce
rit — și unde va a- 
vea și cele mai mari 
satisfacții și cel mai 
autentic sentiment 
al împlinirii umane. 
Și țara așterne cu 
generozitate înain
tea tuturor acestor 
tineri și adolescenți 
un imens cîmp de 
afirmare și împlini
re.

In legătură cu a- 
ceastă alegere și la 
răscrucea acestei a- 
legeri, în legătură 
cu idealul spre care 
se îndreaptă fiecare, 
simt doar nevoia 
prietenească să îm
părtășesc tuturor a- 
cestor tineri o în- 
tîmplare, care mi-a 
dat mult de 
pe marginea 
ce numim 
drumul de 
Eram, în

gîndit 
a ceea 
idealul, 
urmat, 
această 

primăvară, pe unul 
din șantiere’e națio
nale a'e tineretului 
în mijlocul vastului 
sistem de irigați’ 
Carasu, în Dobro- 
gea. Mă aflam in 
mijlocul celor vreo 
două sute de tineri, 
veniti de prin toate 
satele țării și de 
prin orașe, să mun
cească pe șantier și 
să se califice Erau 
tineri, între 17—20 
de ani. absolvenți a 
7—8 clase elemen
tare, si toți dornici, 
entuziaști să învețe 
o meserie. Ei erau 
plătiți pentru munca 
lor — dar ce ei cel 
mai mu't ti interesa 
calificarea, 
mîndri, 
că duc 
tradiția 
mari'or 
neresti 
Vișeu, de Ia 
bnști, Livezeni, de la 
Bicaz. Argeș...

Toți erau la vîrsta 
determinării aptitu
dinilor. la vîrsta o- 
rientării profesio
nale — cu un cu
vînt, la vîrsta aceas
ta a răscrucii tn via
ță, a alegerii unei 
meserii ' Pentru asta 
și veniseră pe șan
tier. iar șantierul — 
ca o uriașă ființă 
vie si cg o umanita
te. si ca o cetate po
litehnică 
un bun t 
suflete. '■ 
specialist 
minarea 
lor Și nu numai că 
știe să descopere a- 
ceste aptitudini, dar 
le și stimulează, le dă

Erau 
cu discreție, 
mai denarte 
stră'ncită a 
șantiere ti

de la Salva
Bum-

— este și 
cititor în
un mare- 
în - deter- ; ■ 
aotitndini-

posibilitatea să se a- 
firme. Marile șan
tiere s-au dovedit 
totdeauna a fi ade
vărate universități 
vii, răbdătoare, ge
neroase și înțelepte
— și mai ales foarte 
solidare cu oamenii 
lor.

Discuția noastră 
s-a oprit firesc asu
pra preferințelor și 
înclinațiilor lor pro
fesionale : asupra
meseriilor, califică
rilor pe care și le-au 
ales. Unii intraseră 
la zidărie, alții la 
betoane, alții la dul
gheri e ; unii își ale
seseră utilajele gre
le. alții începuseră 
ca instalatori, mon- 
tori, sudori. con
structori de poduri. 
Șantierul oferea 
zeci de meserii, de 
specializări — cum 
am spus, adevărată 
cetate politehnică 
accesibilă tuturor 
Am auzit însă pe 
mulți dintre ei — 
pe cei mai mulți — 
că veniseră cu gîn- 
dul să se califice 
motopompiști — și 
la început fuseseră 
oarecum dezamăgiți 
că nu puteau să se 
califice toți în mese
ria de motopompiști 
Se supărase — mu
calit — directorul 
general al șantieru
lui : „Prea mulți 
motopompiști ! Nu 
avem atîtea moto- 
pompe. Sînt destule 
meserii — aveți de 
unde să alegeți".

Și cei mai mulț’ 
dintre băieți renun
țaseră ușor și își n- 
leseseră alte mese
rii.

— Dar ce înseam
nă motopompist ?
— am _ întrebat.

Zîmbind unor lu
cruri știute de ei. 
mi-an explicat:

— Un motor — de 
obicei un tractor — 
pe malul 
mare, la umbra săl
cilor. O stație 
pompare : 
merge, pompa tra
ge aoa, apa curge 
pe jgheaburile gră
dinii. cooperatorii o 
distribuie printre 
răsaduri. Iar moto- 
ppmnistul supsave- 

• ghează motorul — 
să meargă, să curgă, 
apa..'..-

, Am # înțeles. Deci
— o meserie cumin
te, liniștită, tihnită

canalului
de 

motoru’

(Continuare 
în pag. a III-a)

la unele organe d( 
și întreprinderi D< 
județean de partid 

permanent activiști- 
din aparatul de stat

ș fi s

MM

(Continuare in pag. a II-a)

UN
ALVedere panoramică asupra zonei industriale a Sucevei. în fotografie : O parte a Combinatului de hîrtie și celu

loză și a Combinatului de industrializare a lemnului Foto : Agerpres

Noi unități industriale
La Doicești, pe valea Ialomlței, se află într-un stadiu avansat construcția 

fabricii de ultramarin — colorant industrial și pentru uz casnic — proiectată 
pentru o capacitate anuală de 1 000 tone. Constructorii de pe acest șantier s-au 
angajat să pună In funcțiune noul obiectiv în preajma aniversării eliberării 
patriei, cu aproape două luni mai devreme decit termenul prevăzut.

In județul Dîmbovița, prind, de asemenea, contururi șl alte obiective 
Industriale. Astfel, la Găcști se ridică fabrica de frigidere — a doua de acest 
gen din țară — cu o capacitate anuală de 200 000 bucăți iar la Fienl sînt in 
construcție noi linii destinate fabricării tuburilor de azbociment de mare 
diametru. Au inceput, de asemenea, și lucrările de extindere a capacităților 
de producție la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște și la fabricile de tex
tile și de teracotă din Pucioasa.

Se prevede ca, în urma înfăptuirii acestor lucrări, producția industrială 
a județului să sporească de 2,5 ori comparativ cu 1965. (Agerpres)

MASA ROTUNDA DE LA SNAGOV

DIALOG UTIL Șl FRUCTUOS 
REPREZENTANȚILOR TINEREI

In construcție la Buzău

O FABRICĂ

DE PRODUSE
LACTATE

La Buzău a început construc
ția unei fabrici de produse lac
tate. Noua unitate a industriei 
noastre alimentare va fi dotată 
cu utilaje românești dintre cele 
mai moderne, care îi vor asigura 
un proces tehnologic de fabrica
ție complet mecanizat și automa
tizat. Fabrica va prelucra zilnic 
115 000 litri de lapte, asigurînd 
din anul viitor necesarul de pro
duse lactate atît pentru popu
lația orașului Buzău cit și a al
tor localități din județ.

(Agerpres)
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GENERAȚII DIN EUROPA»

«
© FOTBKL: Steaua a recucerit

„Cupa României"

® CICLISM : Nimic nou în „marea

buclă" ® Miniaturi

® cmnc-csNOE

SPORT

Reprezentanții

noștri au cîștigat trei probe în re*

gata de la Bochum

® BTLETISM : John Pennel

m - nou record mondial la săritura

cu prăjina • Decatloniștii români

victorioși în „triunghiularul" de la

Paris

Alte știri din țară și de peste 
hotare în pagina a IlI-a

— latâ, „Cupa* este din nou la noi, par a spune pri
virile lui Voinea. Foto : M. Cioc

■l

După cum se știo, între 15 și 20 iunie, din inițiativa 
Uniunii Tineretului Comunist, s-au desfășurat la Sna- 
gov lucrările mesei rotunde cu tema „Rolul și con
tribuția tineretului la asigurarea unei atmosfere de

pace șl securitate în Europa". In legătură cu primei® 
rezultate ale acestei reuniuni, ne-am adresat tovarășu
lui Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

— Cititorii noștri cunosc dîn 
relatările apărute pe larg în pre
să amănunte în legătură cu des
fășurarea reuniunii. Totuși v-am 
ruga să încercați o prezentare 
sintetică a modului în care a 
fost organizată masa rotundă, a 
trăsăturilor ce au caracterizat-o.

reuniunea a con-In a! doilea rînd ________ __ ...
stituit un succes prin spiritul pe care 
l-a promovat în tot cursul dezbate
rilor sale Timp de cinci zile, ti
neri reprezentind această largă di
versitate-de opinii au stat în jurul 
aceleiași mese pentru a discuta pro
bleme care frămîntă generația tînără

— Cred că masa rotundă poate fi 
considerată un succes în primul rînd 
prin ecoul deosebit pe care l-a a- 
vut în rîndul organizațiilor de ti
neret din Europa, orin participarea 
largă și reprezentativă de care s-a 
bucurat. Vă este cunoscut că la in
vitația noastră au răspuns 71 de or
ganizații naționale și internaționale 
din 25 de țări ale Europei, repre
zentind un tablou foarte variat, foar
te larg, al diferitelor orientări poli
tice, filozofice și religioase existente 
în mișcarea de tineret europeană 
comuniști, socialiști de stingă, so< ial- 
democrați. radicali,, liberali, demo- 
crat-creștini etc. însuși fantul că 
organizații atît de deosebite prin a- 
part^nențele lor politice și-au tri
mis reprezentanții la această reuniu 
ne — mulți dintre ei președinți, vi
cepreședinți, secretari generali, mem 
bri ai conducerilor centrale - ilus 
trează interesul și dorința profun- 
dă a tineretului și organizațiilor sile 
de a acționa pentru destindere și 
pace, T-entru realizarea unui sistem 
de securitate în Europa și In în
treaga lume.

Interviu cu tovarășul 
Ion ILIESCU 

prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele 

tineretului

r*

și întreaga opinie publică de pe 
continent Cum era de așteptat, di
versitatea de opinii și concepții nu 
putea să nu se facă simțită în dis
cuții, nu putea să nu dea naștere 
unor momente de confruntare a o- 
piniilor divergente, uneori chiar cu 
note mai acute. In treacăt fie spus, 
unii participant și-au manifestat lt. 
început chiar unele temeri șl reți
neri în legătură cu posibilitatea dia 
logului. Dezbaterile însă au arătat 
contrariul, demonstrînd că deosebi
rile de vederi nu reprezintă un im
pediment pentri un dialog multiplu, 
pentru o dezbatere comună a pro-

blemelor care interesează tînăra ge
nerație, atunci cînd primează respec
tul reciproc, stima, cînd există un 
adevărat interes de a se ajunge la 
o înțelegere Se poate spune că tră
sătura dominantă a întîlnirii noas
tre a fost nu evidențierea deosebi
rilor de vederi, care sînt inevitabile, 
ci dorința unanimă de a promova 
înțelegerea, buna cunoaștere, dialo
gul, de a căuta căite comune de ac
țiune a tinerei generații in spriji
nirea eforturilor generale spre des
tindere, pentru crearea unui climat 
de pace și securitate pe continentul 
nostru. Au fost evidențiate astfel po
sibilitățile și necesitatea de a dez
volta pe această platformă coope
rarea multilaterală între organizații
le de tineret de diverse orientări po
litice și convingeri ideologice. Tot
odată, constituie un fapt remarcabil 
că socialiști și comuniști, creștin-de- 
mocrați sau liberali, într-un cuvînt 
toate orientările reprezentate, s-au 
pronunțat — într-o formă sau alta — 
împotriva politicii agresive a impe
rialismului, a focarelor de încorda
re pe care acesta le menține în 
lume, pentru zădărnicirea acțiunilor 
forțelor revanșarde neonaziste, pen
tru lichidarea blocurilor și bazelor 
militare, pentru stabilirea unui cli-

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. * IV-a)X
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surilor de către organizația de partid 
dăunează activității în general și nu 
dă posibilitatea stabilirii celor mai 
eficiente măsuri pentru înlăturarea 
operativă a ceea ce frînează progre
sul colectivului.

Tocmai de aceea, accentul deose
bit pus de Tezele C.C. al P.C.R. pe 
faptul că în diferite sectoare de acti
vitate se mențin neajunsuri și rărni- 
neri în urmă, că nu peste tot sînt 
combătute cu suficientă fermitate ma
nifestările de inerție, lipsa de iniția
tivă și răspundere in îndeplinirea sar
cinilor, constituie pentru comitetul 
județean de partid un imbold de a 
imprima un spirit combativ muncii 
de partid în primul rînd, fiecărei or
ganizații de bază Acesta este cu atît 
mai necesar cu cît pasivitatea unor 
organizații de partid a dus la perpe
tuarea anumitor stări de lucruri ne
gative, la înrădăcinarea pe alocuri a 
atmosferei de „justificare" a deficien
țelor, de căutare a cauzelor „obiecti
ve" ale acestora etc. La Trustul inter- 
județean de construcții, de exemplu, 
unitate atît de importantă pen
tru realizarea investițiilor tn Județ, se 
înregistrează de mai mult timp se
rioase rămîneri în urmă, atît in ce 
privește îndeplinirea sarcinilor de 
plan din punct de vedere fizic, cît 
și depășirea dotațiilor. In primele 
cinci luni ale acestui an, aici s-a 
realizat numai 34 la sută din planul 
anual, iar depășirea dotațiilor s-a 
ridicat numai în trimestrul I la peste 
1 700 000 de lei.

Criticate de nenumărate ori, con
ducerea trustului și organizația 
de partid nu mai conteneau cu „jus
tificările" și cu „angajamentele" de 
a lichida aceste lipsuri.. Comitetul ju
dețean de partid a considerat că este 
necesară o intervenție mai hotărîtă 
spre a înlătura climatul nefavorabil 
din această unitate. Studiul e- 
fectuat de noi a arătat că nerealiză- 
rile se datoresc, în primul rînd, sla
bei organizări a muncii pe șantiere, 
insuficientei preocupări pentru apro
vizionarea ritmică cu materiale și a- 
sigurarea forței de muncă. Aici se 
manifesta și dezinteresul cadrelor 
tehnice pentru eficiența economică a 
activității trustului, singurul o- 
biectiv — nu întotdeauna atins în în
tregime — fiind realizarea globală a 
planului Or, în persistența acestei 
optici dăunătoare, o mare răs
pundere revine comitetului de par
tid, care nu a imprimat un spi
rit combativ în rîndul comuniștilor. 
De aoeea, am considerat necesar că 
ajutorul trebuie îndreptat spre orga
nizația de partid, pentru a-și îmbu
nătăți stilul și metodele de muncă. 
Sprijinită de comitetul județean, or
ganizația de partid a reușit, în ulti
mul timp, să analizeze temeinic situa
ția la care s-a ajuns în cadrul trus
tului, să acționeze cu mai multă e- 
xigență pentru înlăturarea neajun
surilor Acum, ritmul de lucru pe 
șantiere e mai buri și avem convin
gerea că, în curînd, rămînerile în 
urmă vor fi recuperate în întregime.

Tezele C.C. al P.C.R. abordează, 
dintr-un larg unghi, necesitatea creș
terii combativității și responsabilității 
în munca de partid pentru promova
rea noului și asigurarea progresului 
necontenit al patriei. Combativitatea

7
partinică se sprijină pe umerii în
tregii organizații de partid, ea este 
suma combativității și exigenței tu
turor membrilor organizației de bază 
De aceea, în spiritul Tezelor, consi
derăm că va trebui să depunem în 
viitor mai multe strădanii centru ca 
această atmosferă de muncă sîrguin- 
cioasă și responsabilitate să se tradu
că în. fapte concrete, inițiative, în 
fiecare organizație de partid. în a-, 
cest sens, socotim că va trebui să or
ganizăm un mai bogat schimb de ex
periență in munca de partid, cu deo
sebire în ce privește modul de în
deplinire a hotărîrilor luate, în di
recția mobilizării întregii mase a 
membrilor de partid și, prin ei, a to
talității colectivului la înfăptuirea de 
sine stătătoare a soluțiilor elaborate.

Tn acest context se impune, așa pre
cum pe bună dreptate se’ subliniază 
în Teze, să stimulăm pe toate căile 
responsabilitatea și exigența fiecărui 
comunist pentru bunul mers al între
gii activități. Fiindcă, deseori con
statăm că unele organe de partid, deși 
inițiază acțiuni bune, nu manifestă 
suficientă răspundere și exigență 
pentru materializarea soluțiilor ela
borate, astfel că acestea rămîn fără 
eficiență, iar lipsurile tind să se per
manentizeze Așa stau lucrurile, de 
exemplu, la Șantierul naval din Ol
tenița. în ce privește folosirea deplină 
a timpului de lucru. La această mare 
unitate, in primele patru luni ale a- 
nului curent s-au înregistrat 47 836 de 
ore/om întreruperi în procesul de 
producție. 11 208 ore absențe nemo
tivate, 1 048 ore învoiri și concedii 
fără plată In aceeași perioadă, însă, 
timpul lucrat suplimentar s-a ridi
cat la 18 227 de ore, făcînd ca indi
cele de utilizare a timpului de lucru 
să fie numai de 93,3 la sută Și nu 
s-ar putea spune că aici n-au avut 
loc diferite analize și dezbateri, stu
dii și sinteze asupra folosirii timpu
lui de lucru, că nu s-au inițiat mă
suri utile în acest sen3. Din păcate, 
eficiența lor a fost redusă pentru că 
nici Comitetul orășenesc de partid 
Oltenița, nici comitetul de partid a) 
șantierului n-au reușit să imprime 
colectivului unității și. în primul 
rînd, comuniștilor, răspunderea și e- 
xigența necesare față de bunul mers 
al întreprinderii, față de folosirea 
judicioasă a acestei „bogății" obștești 
pe care o reprezintă timpul de lu
cru. Ceea ce a lipsit a fost o acțiune 
combativă, perseverentă, pentru fi
nalizarea propriilor inițiative, trece
rea de Ia vorbe la fapte.

De mare valoare practică este in
dicația cuprinsă în Tezele C.C al 
P.C.R că orice membru de partid 
trebuie să militeze pentru îndeplini
rea sarcinilor construcției socialiste 
în domeniul său de activitate, să ve
gheze la înfăptuirea neabătută a lini
ei politice și a hotărîrilor partidului 
nostru. Comitetul județean de partid 
este preocupat, de altfel, să facă din 
creșterea combativității. atitudinii 
de neîmpăcare față de lipsuri, o 
problemă de larg și permanent 
interes pentru fiecare orga
nizație de partid, pentru fiecare co
munist Considerăm că sîntem datori 
să milităm mai activ pentru înlătu
rarea acelor păreri greșite că orga
nizațiile de partid, comuniștii tre
buie să fie combativi numai cînd

este vorba de anumite domenii, în
deosebi de producția materială, și 
să „închidă ochii" față de așa-zise 
probleme „delicate", cum sînt com
portarea în familie și societate a u- 
nor oameni, preocuparea pentru per
fecționarea profesională, circulația 
de idei în colectiv etc., mai rar în- 
tîlnite pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, a diferitelor analize și dez
bateri în munca de partid.

Firește, un rol deosebit îl are aici 
exercitarea liberă, deschisă, a schim
bului de opinii, folosirea pe scară 
largă a criticii și autocriticii, limpede 
subliniată în Tezele C.C. al P.C.R 
Dar acestea nu vor acționa de Ia 
sine, fără stimularea lor de către 
climatul general de combativitate 
din organizația de partid, în egală 
măsură exigentă față de comuniștii 
cu munci de conducere, ca și pentru 
oricare altul dintre membrii parti
dului. în direcția aceasta, este deo- 
selxit de importantă întărirea con
trolului organizației de partid asu
pra modului în care semnalele cri
tice găsesc ecoul dorit, mai ales 
atunci cînd sînt adresate unor cadre 
de conducere din, îhtreprinderi și 
instituții Sîntem hotărîți să acțio
năm cu mai multă fermitate pentru a 
combate atitudinea acelor membri 
de partid, promovați în posturi de 
conducere, care nu înțeleg că a, te 
răfui cu cel care critică, a împiedL 
ca prin orice formă oe cineva să-și 
exprime punctul de vedere, să arate 
în mod principial în cadrul adunării 
de partid lipsurile altor comuniști, 
indiferent de funcție, contravine atît 
normelor statutare ale vieții de par
tid, cît și eticii comuniste Am în 
vedere nu numai cazurile cînd criti
ca este înăbușită cu brutalitate., ci și 
formele camuflate, folosite mai! ales 
în adunări, cînd celui ce critică i se 
cere să . vorbească „și despre pro-, 
priile sale lipsuri", ori i se atrage 
atenția că „depășește" timpul acor
dat, sau că ,se îndepărtează" de Ia 
problema pusă în discuție. Aseme
nea metode au drept urmare toci re,a 
spiritului critic. Tot atît de dăună
toare este însă și autocritica formală 
care se rezumă Ia simpla recunoaș
tere a lipsurilor și luarea unor an
gajamente. dar care nu sînt urmate 
de fapte. Un asemenea soi de au
tocritică nu face altceva ,decît să 
permanentizeze neajunsurile, acope
rind. de cele mai multe ori. super
ficialitatea. incompetenta, linsa de 
combativitate. De curînd, noi am 
criticat atitudinea Comitetului comu
nal de partid din Balotești. care - 
la semnalele critice ale organului de 
presă iudețean, privind activitatea-
nesatișfăcătoăre a unor membri ai co
mitetului executiv al consiliului
popular — în loc să pună în discu
ția comuniștilor munca acestora, a 
găsit de cuviință să se erijeze în ,a- 
părător" al celor criticați, trimițînd 
ziarului un răspuns cu totul nesatis
făcător.

Eforturile hoastre viitoare, în lu
mina documentelor ce vor fi su
puse aprobării celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., le vom îndrepta 
cu eficiență sporită în direcția pro
movării în organizațiile de partid. în 
rîndul cadrelor noastre, a spiritului 
combativ, critic și autocritic, spre a 
crea pretutindeni acea stare de „ne
mulțumire creatoare" care mobilizea
ză oamenii spre mai bine, spre pro
gres continuu.

Exigențe noi In fața organizației de partid
(Urmare din pag. I)

noua etapă de dezvoltare a țării de
pinde în măsură hotărîtoare de ri
dicarea rolului conducător al parti
dului în toate domeniile de activitate. 
Din aceasta trebuie să tragem con
cluzii practice privind îmbunătățirea 
stilului și metodelor de muncă ale 
organizației noastre.

— Documentele Congresului ne 
arată limpede căile perfecționării 
muncii de partid, a spus maistrul 
mecanic Tudor Alexandru. Acest 
lucru este deosebit de important 
fiindcă de multe ori noi vorbim des
pre perfecționare doar la modul ge
neral. Are o mare însemnătate ideea 
subliniată in Teze că rolul condu
cător a] organizațiilor de partid nu 
se realizează în mod declarativ si 
nici prin metode administrative, de 
comandă, ci prin intensa activitate 
politică și organizatorică a fiecărei 
organizații pentru ridicarea conștiin
ței socialiste a maselor. Organizațiile 
de partid din sectorul nostru trebuie 
să înțeleagă că pentru a asigura 
realizarea unor sarcini economice de 
mare importantă, cum sînt econo
misirea metalului, asigurarea unor 
reparații de bună calitate, care să 
prelungească funcționarea utilalelor, 
e nevoie să desfășoare o susținută 
muncă politico-educativă de masă 
pentru a convinge oamenii de impor
tanța si utilitatea acestor acțiuni. 
Cum își îndeplinește organizația de 
partid rolul conducător dacă, așa 
cum, se întîmplă acum, lasă aseme
nea preocupări aproape exclusiv pe 
seama conducătorilor locuri! m de 
muncă, acceptă rezolvarea lor doar 
prin metode administrative ? Cît de 
mult s-ar îmbunătăți întreaga noas
tră activitate dacă fiecare membru 
de partid ar constitui, prin exem
plul său personal, un motor de im
pulsionare a progresului ?

Inginerul Dumitru Cozma evocă 
pagini din viața sa, legată de multi 
ani de viața uzinei : „Am dat prima 
țeava în octombrie 1957. Eram pro

fund emoționat. Cîndva, ca diriginte 
de șantier, contribuisem la constru
irea uzinei. Ceea ce știam despre 
fiecare articulație a ei, acum trebuia 
să se confirme. Și s-a confirmat. 
Cînd spun că sînt întru totul de acord 
cu prevederile documentelor a- 
flate acum în dezbatere, mă refer și 
la altă semnificație a lor. Documente
le de partid dau contur real visurilor 
noastre. Unii tovarăși s-au referit aici 
la marea răspundere care ne revine 
nouă, comuniștilor, în materializarea 
proiectelor de viitor. In acest sens 
are o deosebită importanță ideea e- 
nunțată în Teze privind obligația or
ganizațiilor de partid care trebuie să 
studieze și să cunoască amănunțit 
situația din domeniile de activitate 
în care lucrează, să asigure în cunoș
tință de cauză îndrumarea calificată, 
specifică fiecărui sector, să notă- 
rască. în lumina politicii partidului, 
de sine stătător, asupra soluțiilor 
concrete pentru îndeplinirea sarci
nilor ce le revin. Sînt precizări întru- 
totul actuale și pentru noi. Intîmpi- 
năm uneori dificultăți în organizarea 
producției, dar nu întotdeauna or
ganizația de partid cunoaște cauzele 
acestora ca să poată interveni ope
rativ și cu competență pentru înlă
turarea lor. Ne-am deprins să cri
ticăm munca organizației U.T C. și 
cu asta socotim că ne-am făcut da
toria. Dacă am analiza mai atent des
fășurarea muncii educative în rîn- 
durile tineretului din uzină, am cons
tata că eficiența ei redusă se datoreș- 
te folos'rii unor metode neadecvate 
specificului vîrstei, repetării acelorași 
teme de la o adunare la alta, abdi
cării de la preocupări esențiale pri
vind ridicarea calificării tinerilor, 
creșterea participării lor la perfec
tionarea procesului de producție. 
Tocmai în aceste direcții se Impune 
ca organizațiile de partid să acorde 
un ajutor mai eficient organizației 
U.T.C.".

— Este în Tezele C.C al P.C.R. 
o prevedere asupra căreia aș vrea 
să insist și eu — a continuat ideea

Enea Petru, șeful sectorului sculărie. 
Mă refer la însemnătatea spiritului 
novator al comuniștilor, a receptivi
tății la tot ce , este înaintat, a ati
tudinii combative, militante. Acestea 
sînt trăsături pe care organizația 
de partid trebuie să le cultive per
manent. Nu întotdeauna însă lucrurile 
se petrec astfel. Știm că la noi, în 
sectorul sculărie, prin reconditiona- 
rea unor piese și alte măsuri teh- 
nico-organizatorice. s-au economisit 
anul acesta 567 000 lei. Desigur, este 
un rezultat meritoriu. Din păcate, 
unii au ajuns să considere că aceste 
rezultate ar reprezenta limita maxi
mă. ceea ce nu corespunde nici pe de
parte realității. Posibilitățile noas
tre de perfecționare a organizării 
producției sînt departe de a fi epui
zate și tocmai în această privință 
trebuie concentrate eforturile orga
nizațiilor de partid.

— Nici o dată țara noastră nu s-a 
bucurat de un asemenea prestigiu 
peste hotare ca în zilele noastre 
— a spus lăcătușul Gheorghe Cio- 
banu, iar aceasta se datoreste. după 
cum știm, atît succeselor obținute 
în înflorirea României socialiste, cit 
și consecventei politicii sale externe 
pusă în slu.iba dezvoltării colaboră
rii între state, a cauzei păcii și so
cialismului. Mi-a produs o profundă 
satisfacție și mîndrie cuvîntarea ros
tită de tovarășul Nicolae Ceausescu 
Ia Consfătuirea internațională a par
tidelor comuniste si muncitorești, cu- 
vîntare care reflectă consecvența 
eforturilor partidului nostru pentru 
întărirea unității mișcării comuniste 
șl a frontului antiimperialist, pentru 
apărarea păcii.

Incluzînd numeroase angajamente 
în întîmpinarea Congresului al X-lea, 
dezbaterea a relevat, pe multiple pla- 
nUri. înaltul spirit de răspundere, 
maturitatea politică cu care comu
niștii de la secția mecanic șef a 
Uzinei de țevi Roman sînt hotărîți 
să tragă concluzii practice din do
cumentele pregătitoare ale Congre
sului al X-lea al P.C.R.

@ PRIME AUDIȚII CORALE
Pe măsură ce ne a- 

propiem de 23 August, 
dată ce marchează în 
acest an aniversarea 
unui pătrar de veac de 
la Eliberare, acțiunile 
cultural-educative de
dicate unui asemenea 
important eveniment 
se intensifică. în 
acest sens consem
năm mai mult de- 
cît lăudabilă inițiati
va Consiliului Central 
al U.G.S.R. de stimu
lare a creației cîntecu- 
lui de masă, cîntec 
destinat, în primul 
rînd, numeroaselor 
formații corale nepro- 
fesioniste. Astfel, 
putut audia 
concert s 
corul 
artistic 
și cel al Sindicatelor 
din Municipiul Bu
curești, dirijate de
Dumitru Botez și
Victor Popescu, un
interesant program 
de prime audiții.

Abordînd o tematică 
variată, lucrările
celor 18 compozitori 
incluși în program 
ne-au îneîntat în pri
mul rînd printr-o de
plină 
brăzdată 
accente 
printr-o 
armonică simplă, 
rectă, adecvată.

Evidențiindu-se 
primul rînd prin 
dința către monumen
tal. într-o scriitură a-

afn
i într-un 

susținut de 
Ansamblului 

al U.G.S.R

melodicitate 
de viguroase 

mobilizatoare, 
înveșmîntare 

di-
în 

ten-

i

COVOARE

tent și inspirat șle
fuită, ținînd de do
meniul formelor voca
le mari, ne-au apărut 
lucrările „Mereu cu 
tine țară" de Sergiu 
Sarchizov și „. 
vatră străbună" 
Gheorghe 
Mobilizatoare, 
nală, avînd ca 
tiv cunoscutul 
„Hei rup !“, 
„Bluze albastre" 
Theodor Bratu. 
prin actualitatea 
ineditul inspirației, cît 

elaborarea 
sonor, 
lucra- .

.Patrie, 
“ de 

Bazavan. 
, origi- 
i leit mo- 
I îndemn 

melodia 
de 

Atît 
și

și prin 
materialului 
ne-a cucerit 
rea lui Latirențiu 
Profeta — „Cîntecul 
Porților de Fier" — 
pentru cor de femei și 
solistă (Coriana Bră- 
nișteanu).

Trecutul glorios și 
vitejia poporului ro
mân. dragostei de pa
trie și de partid au 
fost convingător oglin
dite în substanța me
lodică, a cîntecelor 
„Pămînt străbun" de 
Mircea Neagu, melo
die de un larg suflu 
mobilizator, „Vocea 
străbunilor" de Zaha- 
ria Popescu și „Cîte 
furtuni nu au trecut" 
de Emil Lerescu, în 
cîntece străbătute de 
puternice accente de 
baladă, „Pămînt, zestre 
strămoșească" de Ion 
Alexandrescu. aseme
nea unui ecou de bu
cium, „Steagul unirii"

de D. D. Botez, „Partid 
de zări deschizător" de 
Florin Comișel, „Slăvi
tă fii. patria mea" 
de Constantin Ungu- 
reanu, „România pri
măverii" de Gheorghe 
Carp, inspirate parti
turi imnice, luminoa
se. Purtînd pregnant 
amprenta izvoarelor ■ 
populare, prin citate 
directe, prin subtile 
invențiuni în stil fol
cloric sau chiar prelu
crări, am ascultat 
„Cîmpiile dacice" de 
Constantin Palade, 
„Trandafir de lingă 
mare" de Nicolae Po
pescu, „Trece mîndra 
pe colnic" de Costică 
Andrei și „Țară, doi
nă de viteaz" de Lu
dovic Paceag. Mai con
semnăm două izbutite 
cîntece tinerești de 
excursie, cu inflexiuni 
de marș sportiv: 
„Țară scumpă ca un 
vis" de Vasile Timiș 
și „Sîntem români" de 
Temistocle Popa.

Fără îndoială, multe 
din aceste reușite me
lodii — înmănuncheate 
de altfel într-o frumoa
să culegere intitulată 
„Patrie, vatră străbu
nă", ediție îngrijită de 
compozitorul 
Chițoran — 
de miile de 
corale de 
vor prinde viată pe es
tradele de concert.

DIN JUDEȚUL

PRAHOVA

Nicolae 
preluate 
formații 
amatori,

Constantin RĂZVAN

@ CONCERTUL JUBILIAR AL PIANISTEI 
MAGDA NICOLAU

Filarmonica „Geor
ge Enescu" își cinstește 
artiștii, soliștii. cola
boratorii, acordîndu-le 
unele concerte dincolo 
de cele programate în 
mod obișnuit. în această 
categorie s-a înscris 
manifestarea concertis- 
tlcă în care pianista 
Magdg Nicolau a a- 
părut pe podiumul A- 
teneului sub bagheta 
dirijorului Ion Baciu 
într-un concert de con
certe. prilejuit de împli
nirea unui sfert de 
veac de cînd activea
ză pe tărîmul artei. 
Magda Nicolau este o 
consecventă slujitoare a 
muzicii. Elevă a emi
nentei profesoare Con
stanța Erbiceanu, ea a 
cîntat pentru prima 
oară la Ateneu, în 1940. 
Concertul Nr. 1 de 
Ceaicovski. sub condu
cerea lui Egizio Massi- 
ni. Ulterior, George E- 
nescu a solicitat-o ca 
solistă, cu aceeași lucra
re, într-un concert fes
tiv la redeschiderea A-

teneului în 1945. De a- 
tunci pianista a muncit 
cu ardoare și abnega
ție, asimilîndu-și unele 
dintre cele mai de sea
mă lucrări din marele 
repertoriu pianistic : 
piese de concert de 
Bach, Beethoven,
Brahms. Chopin. Liszt.

Vreme de un sfert de 
veac, s-a afirmat ca o 
pianistă convinsă de 
nobila misiune a artis
tului. Ca solistă a Fi
larmonicii „George E- 
nescu", a concertat a- 
tît în Capitală cît și 
în cele mai de seamă o- 
rașe ale țării.’

La concertul jubiliar 
Magda Nicolau a cîn
tat în prima parte a 
programului Concertul 
nr. 1 pentru pian 
și orchestră în si 
bemol major de Bort- 
kiewici. Serghei E- 
duardovici Bortkiewici 
a fost — lucru im
portant — elev al 
iui Liadov. Lucrarea 
ascultată are calitatea

străbătută de 
cantabile cu 
popular rus, 
pianista le-a 

frumos relief,

de a fi 
melodii 
caracter 
pe care 
scos în 
făcînd uz de tehnica 
sa precisă, șlefuită, cu
rată.

In Concertul de Ra
vel, sensibilitatea pia
nistei s-a vădit cu deo
sebire în partea media
nă, interpretată cu o 
poetică reverie, după 
cum Concertul nr. 1 de 
Ceaicovski i-a dat po
sibilitatea de a-și afir
ma dinamismul, vigoa
rea, capacitatea de a da 
o expresie convingătoa
re minunatelor pagini 
ale acestei lucrări care 
rezistă, cu mult succes, 
timpului. Ion Baciu 
stăpînește cu pricepere 
și autoritate orehestra. 
A ținut o cumpănă jus
tă între aceasta și so
listă deși, intensitatea 
sonorităților a fost ade
sea, de o parte și alta, 
culminați vă.

J. V. PANDELESCU

CAMERĂ
Un program cuprin- 

zînd lucrări de Beetho
ven (Cvartetul în fa 
major, op. 18, nr. 1), de 
Alfred Mendelsohn 
(Cvartetul nr. 5), Dvo- 
rac (Cvartetul în fa 
major, op. 86. „al negri
lor"), și de Alban Berg 
(Cvartetul op. 3), i-a 
reunit în Sala mică a 
Palatului, într-un ultim 
concert din cadrul aces
tei stagiuni, pe membrii 
cvartetului „Muzica".

Recunoscut! prin se- 
. riozitatea profesională 

care-i caracterizează, 
Instrumentiștii ni s-au 
impus și de astă dată 
în mod îmbucurător, 
deoarece fiecare nouă 
apariție în concert a 
acestei formații ne pre
zintă — și cu cel mai 
viu interes - 
unei evoluții 
vente, capabile să 
păstreze atenția și 
dată cu aceasta și 
precierile noastre 
vorabile.

Nu este un secret

treptele 
consec- 

ne 
o 

a- 
fa-

pentru nimeni că trava
liul instrumentistului 
într-un cvartet de coar
de presupune o partici
pare de caracter special, 
după cum atingerea a- 
celei sonorități colecti
ve, acelor reflexe in
stantanee și acelor in
tuiții care imprimă su
net, ritm. luminozita
te discursului muzica) 
(elemente proprii și ’for
mației noastre) aduc 
succesului acele trăsă
turi de esență, am 
spune hotărîtoare, în 
prețuirea de artă.

Cvartetul în fa major 
op 18 de Beethoven s-a 
bucurat astfel de o 
realizare șlefuită, în- 
țelegînd aici fermita
tea intențiilor, respec
tarea stilului și reliefa
rea corectă a acelui în
țeles de viață care îl 
desparte de pe acum pe 
marele vienez, Beetho
ven, de marii săi prede
cesori Haydn și Mozart. 
O surpriză emoționan
tă a fost reaudierea

Cvartetului nr. 5 de Al
fred Mendelsohn, o mu
zică pătrunsă de poezie 
și izvorîtă din poezie, o 
partitură pe care cei 
patru instrumentiști au 
prezentat-o publicului 
ca o reușită autentică. 
Cvartetul de Alban 
Berg, interpretat în 
prima audiție a înche
iat într-o notă supe
rioară concertul. Din
colo de siguranța scrii
turii am înțeles o dată 
mai mult că fundamen
tele artei nu se modi- 
iică în muzica adevă
rată. Adăugăm nivelul 
deosebit al realizării 
Instrumentale pe care 
l-au dovedit interpre- 
ții — Gheorghe Hamza, 
vioara I. Constantin 
Costache, vioara a II-aj 
Ludvig Lang, violă, șl 
Robert Sladek, violon
cel — văzînd aci 
un succes și puțind să-1 
notăm ca atare.

Mircea M. 
ȘTEFANESCU

Organizată în 
sălile Muzeului 
de istorie din 
Ploiești, expo
ziția de covoa
re oltenești și 
muntenești din 
județul Prahova 
reînvie imagi

nea unui trecut care vorbește cu o 
neobișnuită claritate despre ocupa
țiile oamenilor, despre obiectele și 
ființele care au impresionat ima
ginația populară. Acest miracu
los dialog cu timpul, cu per
manențele sufletești ale poporului 
este realizat conform unei serioase 
concepții muzeografice, prin îmbi
narea expunerii scoarțelor cu dife
rite alte obiecte de artă populară 
(ceramică de Hurezu, tronuri 
sculptate, lăzi de zestre) menite să 
contureze mai pregnant psihologia 
oamenilor din aceste regiuni ale 
țării.

Prilej de meditație și de îneîn- 
tare vizuală totodată, expoziția 
readuce în atenția tuturor iubito
rilor de frumos unul din capito
lele cele mai reprezentative ale 
creației noastre folclorice, creație 
care impregnează printr-un con
tact permanent realizările contem
poraneității.

Conservate cu grijă, păstrîndu-și 
după mai bine de un secol prospe
țimea, scoarțele oltenești aduc un 
fior liric de o coloratură aparte, o 
tensiune emoțională rezultată din- 
tr-o desăvîrșită armonie coloristi- 
că. Combinațiile de roșu și albas
tru, de o calitate rar intîlnită, mai 
discordante sau mai surde, sînt 
specifice. întreaga ornamentică 
compusă din mai multe borduri și 
un cîmp central, pe care sînt dis
puse motivele princioale, tinde par
că să prindă dinamismul vieții în 
ritmul vergilor colorate, în mișca
rea oamenilor, a păsărilor sau ani
malelor Unele motive de origină 
străveche, ca cel al reprezentației 
de circ sau covorul cu scene din 
luptele austriecilor și pandurilor 
olteni cu turcii (piesă documentară 
de mare Valoare reprezentînd în
ceputurile covorului românesc), sînt 
mărturii ale evenimentelor istorice

și sociale rămasa vii tn memoria 
poporului.

Alături de cele oltenești, covoa
rele țărănești din județul Prahova 
(Alunlș, Gherghița, Izvoarele, 
Breaza etc.) rezumînd de asemenea 
vechi tradiții, prezintă caractere 
precis definite. In acest caz bor
durii, mai înguste, i se acordă mai 
puțină importanță decît tn Oltenia, 
coloritul fiind în general mai în
chis Ornamentul strict geometric, 
alcătuit în general din romburi care 
'se repetă îndelung pe întreg cîmpul 
ornamental sînt caracterizante.

ECATERINA

TUDORACHE

caracterizante.

Expoziția seulp- 
toriței Ecateri- 
na Tudorache 
este organizată 
într-una din să
lile clădirii-mo-

nument de arhitectură, destinată 
recent Muzeului de artă din Ploiești 

în marea lor majoritate, lucrările 
Ecaterinei Tudorache, aflată acum 
la prima expoziție personală, tind 
să recreeze o întreagă mitologie ro
mânească prin evocarea unor figuri 
ca cele ale lui Brîncoveanu, Mircea 
cel Bătrîn, Ana lui Manole, Neagoe 
Basarab, Despina Doamna, Ștefan 
cel Mare, Maria de Mangop sau 
scene dintre cele mai semnificative 
ale istoriei noastre zbuciumate („Le
genda" sau cele două lucrări inti
tulate „1907").

Folosind relieful în lemn, artista 
a dovedit în aceste cazuri o înțe
legere a gingășiei formelor, a me
lodiilor ritmului, a fluidității volu
melor care converg spre sugerarea 
unei atmosfere poetice. Artista cu
noaște însă moduri sculpturale di
ferite, lesne de observat pe par
cursul distanței ce desparte viziu
nea unei lucrări ca „Danill Sihas
trul" pînă Ia lucrări ca cele două 
„torsuri". Și dacă în prima lucrare 
forma sobră și masivă a lemnului 
subliniază cu îndoită puritate for
ma de comunicare emoțională, în 
celelalte, prin mijlocirea alternan
țelor de curbură, sfericitate, profi
lare lineară și ritm, rămin în peri
metrul accesibilității sensibile, al 
comunicărilor afective.

Marina PREUTU

I

teatre
O Filarmonica de stat „George Enescu" 
(la Sala Mică a Palatului) : Seară de 
muzică de cameră — 20.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Travesti — 20.
9 Teatrul Mic : Carlota — 20.
9 Ansamblul folcloric „Perinița" (tn 
sala Teatrului ,,C. I. Nottara") : Peri
nița mea — 19.

cinema

• Noaptea generalilor : PATRIA — 
12; 15 ; 18; 21, BUCUREȘTI - 8,30; 
11,30; 14,30; 17,45; 20,45.
• Aruncați banca In aer : SALA PA
LATULUI - 18 30 (seria de bilete - 
2884), REPUBLICA — 0; 11; 13; 15; 
17; 19; 21,15, FESTIVAL - 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină - 20.30, 
FAVORIT - 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20.30, STADIONUL DINAMO - 
20,30.
o Singeroasa nuntă macedoneană : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
e Roata vieții : VICTORIA — 9; 11,45;

14,30; 17,30; 20,15, GRĂDINA DOINA
— 20,45.
o Becket : CENTRAL — 8,45; .11,30; 
14,30; 17,30.
« Ziaristul : CENTRAL — 20,30.
o Sfîntul la pîndă : LUMINA — 8,45— 
16,30 în continuare; 18,45; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 
9; 10.
• Piramida Zeului Soare : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Anii clocotitori : CINEMATECA — 
12,30; 14,30; 16,30.
• Anul trecut la Marienbad : UNION
— 16; 18; 20,15.
0 Aventurile lui Tom Sawyer; Moar
tea Iul Joe Indianul : TIMPURI NOI
— 9,15; 12,30; 15,45; 19.
• Străin în casă : FEROVIAR - 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCEL
SIOR - 10; 12,30; 15; 17,30; 20, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN - 9,30; 11,45; 14; 16.30; 
18,45; 21.
O La dolce vita : GRIVIȚA — 9; 12,15; 
16; 19,30.
o Profesioniștii: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE - 15,30; 18; 20,15.
• Rio Bravo : MUNCA - 15; 18.
O Nu vor fi divorțuri : BUZEȘTI — 
15,30; 18, MUNCA - 20,30.
O Vicontele plătește polița: GRĂ
DINA BUZEȘTI — 20.
O In umbra coltului : DACIA — 8,15 
—17 în continuare; 19; 21, MOȘILOR
— 15,30 la grădină - 20,30.
O Roșii și albii : MOȘILOR — 18.
O Prințul negru : BUCEGI — 9,30; 
12; 16; 18,30, la grădină - 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20.30, VOLGA — 
9—15,45 în continuare; 18,15 ; 20,30.
• Rolls Royce-ui galben : UNIREA —
15.30, la grădină - 20,15.
• Pipele : UNIREA — 18.
• Feldmareșala : LIRA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Vremuri minunate la Spessart :

DRUMUL SĂRII - 15,30; 18; 20,15. 
O Nelmblînzita Angelica : AURORA
— 9,15—15,15 în continuare; 17,30; 
19,45, la grădină — 20,30, FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GLO
RIA - 9; 11,15; 13",30; 16; 18,15; 20.30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15,
la grădină - 20,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,15.
O Pentru incă puțini dolari : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20,15, COTROCENI
— 15,30; 18.
• Soare și umbră : COTROCENI — 
20,30.
0 Pe urmele Șoimului : PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
0 Asasinatul s-a comis luni : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
0 La Est de Eden : VIITORUL — 
15,30; 18; 20,15.
0 A trăi pentru a trăi : MIORIȚA — 
9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30, RAHOVA — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
0 Paradisul îndrăgostiților : POPU
LAR — 15,30; 18.
o Crimă în stil personal : POPULAR
— 20,30.
0 Pensiune pentru holtei : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
0 Un dolar găurit : FLACĂRA — 15,30. 
0 Vițelul de aur (ambele serii) : FLA
CĂRA — 19.
0 Tarzan, omul junglei : ARTA — 
9,15—15,15 tn continuare; 17,30: 19,45, 
la grădină - 20,30.
0 încotro, omule 7 (ambele serii) : 
VITAN — 16.
0 Adio, Gringo : GRĂDINA VITAN
— 20,15.
0 Alexandru cel fericit: FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Noaptea e făcută pentru... a visa : 
PROGRESUL — 15,30; 18, GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20.30.
0 Căsătorie pripită?: PROGRESUL — 
20,30.
0 Lovitură puternică ; GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.

t V

17.30 — Buletin de știri.
17,35 — Lumea copiilor : Biblioteca lui 

Așchluță.
17,50 — Limba franceză. Lecția 64.
18.15 — Recunoașteți personajele ? O

, întîlnire cu personaje cunos
cute din opera lui I. L. Cara
giale, Mlhai Sadoveanu șl 
Jules Verne.

18,45 — Tineri interprețl de muzică 
populară : Flloftela Băsceanu. 
Ema Metz, Ionică Schlpoancă 
Dirijor : Paraschlv Oprea.

19,00 — Antena tineretului : Cele trei 
părți ale adolescenței; Emo
țiile examenelor; Aspecte fil
mate de la finalele camplo 
natelor școlare.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Congresul al X-lea al P.C.R. 

Secvențe din marea dezba 
te re.

20.15 — Steaua fără nume — emisi
une-concurs de muzică ușoar?

21.15 — Roman-foileton : „Lunga vârf
fierbinte" (VIII).

22,05 — Monografii contemporane 
Canalele Bărăganului — Sis 
temui de irigații Jegălla. Flln- 
realizat de Studioul de Tele 
viziune. o

22,20 — Telejurnalul de noapte.
22.30 — Publicitate — Buletin meteo

rologic.
22,40 Cadran — emisiune de actuali

tate internațională.
23,10 — Criterii : Carnet cinematogra

fic.
23,55 — închiderea emisiunii.

______I
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DUMINICA SPORTIVĂ Cronica

£21?.-^ Steaua a cucerit
ÎN „TURUL ROMÂNIEI"

pentru a noua oară
Cupa României

® VOINEA (MIN. 43 Șl 58) Șl DUMITRACHE (MIN. 50) — AUTORII GOLURILOR

„Primăvara fotbalistică ’69" s-a 
încheiat ieri după-amiază pe stadio
nul „23 August" cu un meci Steaua— 
Dinamo București, pe care cei care 
l-au văzut, fie direct din tribunele 
stadionului, fie pe micul ecran, nu-1 
vor uita multă vreme. Un meci des
fășurat tn spiritul celei mai bune 
tradiții a întilnirilor dintre aceste 
două echipe, atît sub unghiul valorii ' 
tehnice, cit și al spectacolului ofe
rit. Da, putem spune, am asistat la 
o MARE FINALA A „CUPEI RO
MÂNIEI" și meritele revin deopo
trivă ambelor formații și aproape 
tuturor jucătorilor care au luat 
parte la meci. Nu au fost puține 
minutele în care spectatorii au a- 
plaudat, o echipă sau alta, un jucă
tor sau altul, pentru fazele reușite 
pe teren, intervențiile inspirate sau 
oportune ale apărătorilor, cursele 
vijelioase ale atacanților, subtilită
țile tactice sau execuțiile tehnice 
prin care dinamoviștii sau steliștii 
încercau să-și creeze o poziție mai 
avantajoasă, care să ducă la golul 
atît de dorit. Și poate că nimic nu 
poate demonstra mai bine faptul că 
fiecare dintre formații a căutat cu 
luminarea.., exactitatea decît aceea 
că golurile s-au marcat în urma 
unor erori fundamentale.

Nu este nici un paradox in ceea ce 
spunem. Coman a făcut doar două 
jerori, în cele patruzeci și cinci de 
minute în care a jucat, și una dintre 
ele — cea din minutul 43 — l-a costat 
un ol. Voinea — acest jucător atît 
de criticat pentru lipsă de oportuni
tate (deși este cel mai productiv din
tre înaintașii Stelei) a fost prompt, 
reacționînd fulgerător și exact. (Cum * 
a fost, de altfel, și la golul al doilea 
— min. 58). Aceeași afirmație este 
valabilă și pentru apărarea Stelei; 
două greșeli mari au însemnat... un 
gol, pentru că al doilea nu s-a pro- 
dus datorită execuției defectuoase a 
lu.i Dumitrache la lovitura de la 11 
m („sau faptului că eu știu să apăr 
astfel de lovituri", cum ne-a declarat 
Suciu, după terminarea partidei. 
. Nu-i singurul penaltl pe eafe l-am 
apărat în viata mea", a continuat el.).

Steaua a învins în această partidă, 
recucerind „cupa", mai ales pentru 
că ieri după amiază a fost mult mai 
puternică fizic. Forța cu care a ac
ționat de-a lungul întregului meci 
i-a adus și o superioritate morală, 
care s-a concretizat, în teren. în fap
tul că a fost mal lucidă în momentele 
de mare intensitate sau de cumpănă.

Același surplus de condiție fizică i-a 
permis să-și organizeze jocul cum a 
vrut sau cum a fost nevoie. Șpunînd 
aceasta ne gîndim la faptul că, în 
fazele ofensive, a trimis în terenul 
adversarilor șase-șapte oameni (de 
altfel, majoritatea timpului echipa 
lui Voinea a acționat cu cinci ata- 
canți, uitînd „schema" 4-2-4, pe care 
o avea anunțată), și s-a apărat tot în 
șase-șapte oameni (uneori chiar cu 
nouă), atunci cînd era dominată. în

Deși echipa sa a pierdut 
nala", Dumitrache a primit 
„cupa". Cea cu care este răsplă
tit golgheterul campionatului.

special după ce Dumitrache (min. 50) 
adusese egalarea și era evident că 
cei care conduc jocul sînt dinamo- 
viștii. încadrînd comportarea fotba
liștilor de la Steaua într-un termen 
tehnic, putem spune despre felul în 
care a evoluat echipa lor că a avut 
acea elasticitate după care aleargă 
de atîția ani. Tot atît de adevărat 
este că în această partidă, oamenii 
de bază — Sătmăreanu, D. Nicolae, 
Hălmăgeanu, Voinea și Negrea— au 
jucat la nivelul maxim al posibilități
lor lor și cu o ambiție cu totul ieșită 
din comun (în ce-i privește). Desigur,

„cheia" partidei a avut-o Dumitru 
Nicolae, care l-a anihilat pe Dumi
trache. Fără Dumitrache, dinamo- 
viștli au contat în atac doar pe efor
turile insistente dar singulare ale lui 
Lucescu, singurul dintre înaintașii 
„albilor" care n-a vrut nici un mo
ment să se împace cu... soarta. Aceas
tă „soartă", care face ca în acest an, 
în care Dinamo a dat atît de mult 
pentru fotbalul nostru — prin con
tribuția pe care a adus-o în realizări
le echipei naționale — în vitrina 
clubului de pe șoseaua Ștefan cel 
Mare să nu se afle nici tricourile de 
campioni, nici „Cupa". Dinamoviștli 
au început partida cu mult aplomb 
— ei au șutat primii la poartă (Nun- 
weiller VI, min. 1), au atacat fără 
răgaz în întîiul sfert de oră, dar în
cet, încet au cedat pasul în fața unui 
adversar care — așa cum spuneam — 
îi era superior fizicește. Nereușind 
să-și prindă adversarii în plasa unui 
adevărat păienjeniș de pase — cu 
care au obținut succesul altădată — 
ei au trebuit să se întindă la joc 
pe tot terenul și au pierdut meciul 
de sub control.

Adresînd felicitările noastre Ste
lei pentru cucerirea pentru a noua 
oară a „Cupei României", pentru va
loarea jocului său de ieri, îi felicităm 
totodată și pe jucătorii lui Bazil Ma
rian, atît pentru contribuția la reu
șita spectacolului din finală, cit și 
pentru realizările fructuoase pe care 
le-au avut, în această primăvară, în 
meciurile echipei naționale și chiar 
în campionat. Să nu-i uităm nici pe 
antrenorii Ștefan Covaci și Ștefan 
Onisie de la Steaua, care au construit 
victoria de ieri a formației pe care 
o pregătesc.

Partida a fost condusă foarte bine 
de Aurel Bentu (București).

Valentin PAUNESCU

i

C:

> Cinci minute după meci
VOINEA : „Cînd a egalat Di

namo, prin Dumitrache, am cre
zut că se va repeta meciul de 
campionat în dare noi am con
dus cu 1—0, Ia pauză, apoi am 
fost egalați și învinși la scor 
Am simțit că mi se taie picioa
rele. Nu mai vorbesc de lovi
tura de la 11 m. în sfîrșit, sini 
fericit că am readus „cupa" a- 
casă".

DUMITRACHE : „Chiar dacă 
marcam, cînd am executat pe- 
naltiul, tot Steaua cîștiga pînă
la urmă. Asta n-o spun pentru 
că am ratat, ci pentru că' Steaua 
a fost mai bună decît noi, în a- 
ceastă partidă. De ce să n-o re
cunoaștem

SĂTMĂREANU : „Voinicu
(Voinea) a fost omul nostru de

aur. Ca-n totdeauna, de altfel. Șl 
anul trecut, cînd am devenit 
campioni, tot el era cel care 
marca. Și Dumitru Nicolae, Hăl
măgeanu... și toți ceilalți sînt 
astăzi — cred — de felicitat 
pentru felul cum au luptat".

BOC : „Ați fost martor cînd 
l-am sărutat pe Sătmăreanu 
pentru victoria pe care a obți
nut-o echipa lui. Cred că gestul 
este suficient de elocvent".

DINU : „Sînt tare amărît. Nici 
titlurile de campioni, nici 
„cupa". Dar... o să fie soare și 
pe strada noastră".

AUREL BENTU : „A fost un 
joc frumos și corect, în ciuda 
mizei pe care p avea. Boc n-a 
jucat mingea intenționat cu 
mîna. De aceea n-am acordat 
„11 m" în minutul 13“ !

Se conturează oare
cîștigătorul cursei ?

CLUJ (prin 
de la trimisul 
Transbordârile 
tilor sînt, de 
timp, manieră 
in marile competiții 
rutiere. Prin ele se 
scurtează etapele sau 
se evită porțiunile de 
drum în lucru, zonele 
impracticabile. în ge
neral, organizatorii sînt 
îndreptățiți să recurgă 
la transbordări. însă, 
cu sau fără voie, pro
cedeul acesta este prea 
puțin sau mai degrabă 
de loc util cicliștilor. 
Zilele cu asemenea de
plasări sînt cele mai 
obositoare. Ieri, spre 
exemplu, caravana s-a 
pus în mișcare la Va
tra Dornei, în primele 
ore ale dimineții, pen
tru ca să sosească la 
capătul etapei, la Cluj, 
tîrziu, spre amurg. Pe 
biciclete nu s-a mers 
decît 123 kilometri, pe 
șoseaua asfaltată din
tre Bistrița și Cluj, 
dar. călătoria pînă la 
Bistrița cu autobuzele 
a însemnat de la bun 
început oboseală acu
mulată în ore care, cînd

telefon 
nostru), 

cicliș- 
la un 
curentă

etapele sînt normale, 
ei se odihnesc. Ni s-ai 
putea replica : de vre
me ce viteza medie o- 
rară a fost de peste 
41 km, înseamnă că nu 
se poate vorbi de obo
seală. Trecem peste 
faptul eă o asemenea 
medie orară nu-i prea 
bine cotată la „bursa 
vitezelor" în ciclismul 
de șosea, și precizăm 
că explicația ei constă 
tn scurtimea traseului, 
în profilul totalmente 
plat al acestuia între 
Bistrița și Cluj. Opi
năm ca pe viitor, așa 
cum s-a ținut cont de 
observația (îndreptă
țită) a alergătorilor, de 
a se renunța la așa- 
zisa zi de odihnă în 
cursele de lung kilome
traj, să se aibă tn ve
dere și problema trans- 
bordărilor...

Dar să revenim la 
etapa a 5-a care, cum 
spuneam, s-a desfășu
rat ieri după-amiază pe 
ruta Bistrița-Dej-Cluj. 
Traseul, plictisitor de 
plat, i-a determinat 
pare-se pe alergători să 
meargă grupați în plu-

ton, pe alocuri ca la

„Cupa balcanică" la fotbal

CLASAMENTUL ETAPEI: I. WANZ- 
LIK (R.D.G.) a parcurs 123 km în 2h55’32". 
In același timp au sosit Andresen, Prinsen, 
Patzig, Hezard, Alary, St. Suciu, Donk etc.

CLASAMENTUL GENERAL INDIVI
DUAL : 1. JURGENS WANZLIK (R.D.G.) 
13h57’51" ; 2 HEZARD (FRANȚA) la 1’11" ; 
3. MOICEANU (ROMANIA) la 1’30" ; 4. 
Patzig (R.D.G.) la 1’34" ; 5. C. Grigore 
(România) la 1’58" ; 6. Ziegler (România) 
la 2’07" ; 7. Realfsen (Norvegia) la 2T8" ; 
8. Andresen (Norvegia) la 2’21"; 9. Sofronle 
(România) la 2’27" ; 10. Prinsen (Olanda) la 
2’40".

IN CLASAMENTUL PE ECHIPE con
duce R. D. Germană, urmată de Franța la 
1’25”, România A la 3'03”,'România B Ia 
3’59".

Invinglnd Turcia cu 2-1
Ieri au început 

de-a 2-a ediții a „Cupei 
fotbal pentru echipele t

întrecerile celei 
i balcanice" la 

____ pentru echipele de tineret. La 
Sibiu selecționata României a învins

cu scorul de 2—1 echipa Turciei, iar 
la Rîmnicu Vîlcea reprezentativa 
Greciei a întrecut cu scorul de 1—0 
formația Albaniei.

Triungiuiarul de decatlon de la Paris

Succes net al atleților români
Meciul triunghiular de decatlon 

România — Italia — Franța a luat 
sfîrșit pe stadionul „Colombes" din 
Paris cu succesul sportivilor români. 
Pe echipe, formația română a ocupat 
locul întîi cu 39 puncte, urmată de 
Franța — 29 puncte și Italia — 10 
puncte. La individual, atletul român 
Vasile Mureșanu s-a situat în frunte

cu 7321 puncte, fiind urmat de coe
chipierii săi Șepci — 7263 puncte și 
Hodoș — 7158 puncte. Francezul Me
yer a ocupat locul patru cu 7085 
puncte. în concursul feminin de pen
tatlon, victoria a revenit atletei noas
tre Elena Vintilă, cu 4 587 puncte, ur
mată de concurenta franceză Canguio 
— 4557 puncte.

Sportivii noștri 
de caiac-canoe

au dominat regata
Cîștigînd trei probe, sportivii ro

mâni au dominat regata de caiac-ca- 
noe (curse de fond pe 10 000 m) de 
Ia Bochum. Campionii olimpici Pa- 
țaichin și Covaliov au terminat pe lo
cul întîi la canoe dublu cu timpul de 
42’50”9/10, Afanasle Butelchin a ieșit 
învingător la canoe simplu — 45’09”

de la Bochum
6/10, iar Vernescu și Sciotnic au cîș
tigat la caiac dublu în 37’05”8/10. 
Proba de caiac simplu a revenit 
maghiarului M. Hesz în 41’32”5/10. 
La concurs au participat sportivi din 
România, Ungaria, Cehoslovacia, R.F. 
a Germaniei șl alte țări.

® TELEGRAME © REZULTATE • COMPETIȚII
IN TURNEUL INTERNAȚIO

NAL FEMININ DE ȘAH DE LA 
SINAIA, după 5 runde conduc 
Relcher (România), Keller Her
mann (R.D.G.), Kușnir (U.R.S.S.), 
Veroczi (Ungaria) 3,5 puncte fie
care, urmate de Pogorevici (Româ
nia) 3 puncte. Rezultate din runda 
a 5-a : Pogorevici—Reicher re
miză ; Kușnir—Teodorescu 1—0 ; 
Perevoznic—Keller Hearmann re
miză ; Heemskert-Veroczi 0—1 ; 
Dobson—Jocici remiză. Restul par
tidelor s-au întrerupt.

IN PRIMUL MECI AL TURNEU
LUI pe care-1 întreprinde în țara 
noastră, echipa olandeză de fotbal 
Gvav Groningen a jucat aseară la 
Constanța cu formația Farul. Par
tida s-a terminat Ia egalitate: 0—0.

DUPĂ PRIMA ZI A MECIULUI 
DE ATLETISM care se dispută 
la Koln între SELECȚIONATA 
BUCUREȘTIULUI și COMBINATA KOlN-LEVERKUSEN, la masculin 
conduc oaspeții cu 53—42, iar la fe
minin gazdele cu 28—26. Iată prin
cipalele rezultate : masculin :
5 000 m: Cioca (București) 14’19’’6/10; 
100 m : Knickenberg (combinata 
Koln-Leverkusen) IO”4/1O ; 2. Zam- 
firescu (București) 10”5/10; feminin 
înălțime : Virginia Bonei (Bucu
rești) 1,70 m; 100 m garduri: 1 
Schiller (combinata) 14” ; 2. Valeria 
Bufanu (București) același timp , 
400 m : Viorica Gabor (București) 
57”3/10.

TURUL CICLIST AL ELVEȚIEI 
a luat sfîrșit cu victoria italianului 
Vittorio Adorni, urmat de spaniolul 
Gonzales la 3’47”, și elvețianul Vi- 
fian la 9'26”. Adorni și-a adjudecat

și ultima etapă, disputată contra- 
cronometru individual, acoperind 
44 km în timpul de 1 h 04’36”. Pe 
locul doi s-a clasat belgianul Van 
Springel la 1’02”

SELECȚIONATA FEMININA DE 
BASCHET A CUBEI, aflată în tur
neu în Bulgaria, a jucat Ia Sofia cu 
formația „Levski-Spartak". Au cîș
tigat gazdele cu scorul de 66—65 
(29—34).

IN CURSUL TURNEULUI PE 
CARE IL ÎNTREPRINDE ÎN JA
PONIA, formația vest-germană de 
fotbal Borussia Boenchengladbach a 
învins cu scorul de 3—1 o selecțio
nată a orașului Tokio.

Concurînd pe-o mașină Matra 
Ford, scoțianul JACKIE STEWART 
a cîștigat pentru a doua oară con
secutiv „MARELE PREMIU AUTO- 
MOBILISTIC AL OLANDEI", dis- 
futat pe circuitul de la Zandwoort. 
nvingătorul a realizat pe 90 de 

ture (377,400 km) o viteză medie 
orară de 178,705 km.

Record mondial 
la săritura cu prăjina

După mai multe tentative nereu
șite, recordul mondial la săritura 
cu prăjina a căzut în sfîrșit la Sa
cramento (California), unde JOHN 
PENNEL a trecut din a doua în
cercare peste ștacheta ridicată la 
5,44 m. Vechiul record, deținut de 
Bob Seagren, era de 5,41 m. Tot în 
concursul de la Sacramento, atleta 
Mamie Rallins a cîștigat proba de-
100 m garduri in 13”3/10, dar cu 
vînt favorabil de peste 2 m pe
secundă.

LA BUDAPESTA, în cursul 
meciului de haltere dintre echi
pele Ungariei și R. D. Germane, 
sportivul maghiar Imre Foldl a 
stabilit un nou record mondial la 
categoria cocoș, stilul împins, cu 
performanța de 125 kg. Vechiul re
cord era de 124 kg.

TITLUL DE CAMPIOANA EU
ROPEANA LA TALERE aruncate 
din șanț a revenit trăgătoarei Eli
zabeth Soden (R.F.G.) cu 143 
puncte, secondată de Franțoise 
Redrolle (Franța) 138 puncte.

BOXERUL SPANIOL DE CA
TEGORIA GREA JOSE MANUEL 
IBAR URTAIN a obținut a 16-a 
victorie înainte de limită. De data 
aceasta, el l-a învins prin k.o. teh
nic în repriza a 2-a pe pugilistu) 
vest-german Kurt Stroer. Meciul 
s-a disputat la Saragosa în fața a 
10 000 spectatori.

UN NOU RECORD AL R. D. 
GERMANE LA SĂRITURĂ IN 
ÎNĂLȚIME a stabilit atletul Rudi 
Koeppen, cu performanța de 2,18 m. 
Vechiul record al țării era de 
2,16 m.

PRONOSPORT

Un moment din „Cupa Voința'*, la canotaj academic, desfășurată ieri
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Textila Buhuți-Ceahlăul P. N. 1

Dinamo Buc.-Steaua 
Penicilina-C.F.R. Pașcani 
Victoria Roman-Nicotină Iași 
Textila Buhuși-C_ T. ".
Chimia Gh. Gh. Dej-Petrolu)

Moinești
Gloria C.F.R.-Oțelul Galați 
Cimentul Medg.-Portul C-ța
S. N. Oltenița-Metalul Buc. 
Voința Buc.-Tehnometal Buc.
T. U.G.-Flacăra roșie Buc. 
Poiana Cimpina-Caraiman

Bușteni

2
1
1
1
2
1
x

Flacăra Moreni-Carpați Sinaia 2 
Prahova Pl.-I.R.A. Cîmpina _ x

Fond de premii : 178 277 lei.

o 
plimbare duminicală 
Sprintul de la Dej (ju
mătatea etapei) i-a pre
ocupat pe cei interesați 
în clasamentul sprinte
rilor. Dintre ei, însă, 
doar St. Suciu a putut 
acumula ceva, deoarece 
cele mai multe puncte 
le-a luat V. Selejan. 
Gîndul lui — ne-a 
mărturisit-o apoi — 
era să evadeze pentru 
a încerca să intre pri
mul în Cluj, orașul na
tal. A avut la un mo
ment dat un avans, fă- 
cînd „morișcă" cu o- 
landezul 
Calmul a pus 
stăpînire pe pluton, reu
nit complet ca pentru 
un apel general.

Observăm 'a bornele 
kilometrice... apropie
rea Clujului Caravana 
însă se află te plen. 
După Apahids se în
cearcă o evadare, prin
tre fugari fiind și pur
tătorul tricoului gal
ben. Fără finalitate, 
însă. Pe străzile Cluju
lui, distanțele între ci
cliști sînt destul de 
mici. Pînă la sosire, 
Hezard și alți doi fran
cezi, olandezii Prinsen 
și Andresen, Moiceanu 
încearcă — pe rînd — 
să atace decisiv. Wanz
lik (tricoul galben) are 
o bună poziție la in
trarea pe pista stadio
nului și știe să profite 
de ea Cîștigă etapa cu 
vreo doi—trei metri 
avans față de Andresen 
și ceilalți. Victorios 
ieri, Wanzlik (R.D.G.) 
și-a întărit poziția de 
lider anunțîndu-se, re
marcau specialiștii, ca 
unul dintre principalii 
pretendenți la cîștiga- 
rea „marii bucle".

Astăzi, la Oradea, ne 
vom afla Ia jumătatea 
competiției, atît ca nu
măr de etape eît și ca 
kilometraj. Poate, de 
acolo, să vă transmitem 
unele vești mai bune 
despre cicliștii noștri.

Ion DUMITRIU

S-a înapoiat în Capitală președin
tele Consiliului Superior al Agricul
turii, Nicolae Giosan, care a făcut 
o vizită oficială în Olanda, la invi
tația ministrului agriculturii. La so
sire, pe aeroport, erau prezenți mem
bri ai conducerii Consiliului Supe
rior al Agriculturii, precum și 
Jonkheer Dirk Van Eysinga, amba
sadorul Olandei la București.

• *

Duminică dimineața s-a încheiat 
vizita în țara noastră a ministrului 
poștelor și telecomunicațiilor din 
Iran, Fathollah Sotoudeh. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost condus de Mihai Bălă- 
nescu, ministrul poștelor șl teleco
municațiilor, precum și de Soltan 
Sanandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

*
în perioada 15—22 iunie, la Invi

tația acad. Andrei Oțetea, preșe
dintele Comisiei naționale române 
pentru UNESCO, ne-a vizitat țara 
o delegație a Comisiei naționale 
a R. F. a Germaniei pentru 
UNESCO, condusă de prof. dr.

Georg Eckert, președintele comi
siei. Membrii delegației au purtat 
convorbiri la Comisia națională ro
mână pentru UNESCO și au vi
zitat institute de învățămînt superior 
din Capitală și din țară, precum și 
monumente cultural-istorice.

★
în sălile Palatului culturii din Iași 

a avut loc duminică vernisajul celui 
de-al 7-lea Salon internațional de 
artă fotografică, organizat sub egida 
Asociației artiștilor fotografi din 
România. Salonul, care rămîne des
chis la Iași pînă la sfîrșitul lunii iu
lie, expune 907 lucrări alb-negru și 
197 lucrări color, realizate de autori 
din toate continentele lumii.

★
Sîmbătă și duminică s-au desfă

șurat la Sibiu lucrările unei sesiuni 
științifice pe tema „Sibiul și împre
jurimile", organizată de Corjjitetul 
județean de cultură și artă, în cola-, 
borare cu Societatea de științe geo
grafice din România, în cadrul ma
nifestărilor închinate aniversării a 
25 de ani de la eliberarea patriei.

\ •

Benjamins, 
din nou Atenție, 

pietoni!
în ziua de 24 iunie se voi 

pune sub tensiune linia de 
contact și instalațiile aierente 
pe tronsonul Craiova — Fi- 
liași, în vederea txeceril la re- 
morcarea trenurilor cu loco
motive electrice.

Construcția este astfel rea
lizată ca să nu poată provoca 
situații care ar periclita viața 
celor ce se găsesc în preajma 
ei. Este necesar însă ca toți 
cetățenii să respecte cu stric
tețe anumite reguli atunci clnd 
vor fi In apropierea rețelei de 
contact a stîlpilor sau altor e- 
lemente din construcția rețelei 
sau din zona ei. Regulile se a- 
flă afișate în gări, pe peroane, 
săli de așteptare ?i în trenuri.

Atenție, calea ferată electri
ficată Craiova — Filiași va lu
cra sub tensiunea de 27 000 
volți. Pentru cel care nu vor 
respecta riguros Instrucțiunile 
anunțate, ea va prezenta pe
ricol de electrocutare.

vremea
feri in țară s vremea s-a men

ținut răcoroasă. Cerul a fost va
riabil, mai mult noros. înnorări 
persistente s-au produs în Olte
nia și vestul Munteniei. In 
cursul după-amiezii, în Moldova, 
Bărăgan și Dobrogea s-au sem
nalat averse de ploaie și descăr
cări electrice, în restul țării a- 
cestea avînd un caracter izolat 
Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări locale în estul țârii 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 15 grade la Miercu
rea Ciuc și 26 de grade la Juri- 
lovca In București : vremea s-a 
Încălzit ușor in a doua parte a 
zilei, cînd cerul s-a degajat. In 
cursul dimineții s-a semnalat 
ploaie. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. • Temperatura maxi
mă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 iunie. In țară - 
vremea continuă să se încălzeas
că. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi de scurtă durată, ma> 
ales în prima parte a intervalu
lui. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
Minimele vor fi cuprinse între 
9 șl 19 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade. Local mai ri
dicate. în București : vremea 
continuă să se încălzească. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei 
de ploaie. Vînt potrivit. Tempe
ratura In creștere.

Povestire
• „ORICE PRONOSTIC ESTE 

ÎNCĂ HAZARDAT". Părerea a- 
ceasta ne-a împărtășit-o binecu
noscutul antrenor francez Robert 
Oubron. Oaspetele își argumen
tează afirmația prin cele petre
cute pînă acum pe traseu și a- 
vînd în vedere diferențele ex
trem de mici dintre competitori 
în clasamentul general. „Cel pu
țin jumătate din alergătorii aflați 
în cursă ău încă șanse aproxi
mativ egale", preciza dL Oubron.
• CÎȘTIGĂTORUL TURULUI 

ROMÂNIEI 1968, dinamovistul 
Walter Ziegler, deși se află 
printre fruntașii clasamentului, 
dovedește circumspecție cînd e 
vorba să-și aprecieze șansele. 
„Cursa e grea, poate mai grea 
ca oricare dintre cele la caro 
am participat. Cred că putem 
întrevedea învingătorul de abia 
după contratimpul individual de 
la Arad".

O LUPTA PENTRU... LAN
TERNA ROȘIE are și ea eroi 
proprii : titularul ultimului loc 
este Gh. Răceanu (Metalul Plo- 
peni). dar poziția sa pare să-i 
fie... amenințată de brăileanul 
Gh. Ciumeti, aflat foarte a- 
proape, la numai 11 minute. Că 
Răceanu are gînduri serioase cu 
acest (de neinvidiat) trofeu, a do
vedit-o și faptul că la Suceava, 
sosit cot la cot eu Ciumeti. și-a 
lăsat adversarul să treacă îna
inte. In clasamentul pe echipe, 
protagoniștii luptei codașilor sînt 
de asemenea cicliștii din Plopeni 
și cei din Brăila...
• BRAVO, SPECTATORI

LOR 1 Am străbătut 5 etape. 
Peste tot — primiri sărbătorești, 
cum numai în asemenea compe
tiții se întîmpJă. De la Galați, 
prin Tecuci, Adjud, Bacău, Pia
tra Neamț, Tîrgu Neamț, Su
ceava, Vatra Dornei și pînă aici, 
la Cluj, unde ne aflăm de asea
ră, sute de mii de oameni, tineri 
mai ales, au primit caravană cu 
flori, cu aplauze. Amintiri plăcu
te pentru toți. Un sincer bravo — 
spus din caravană — mai ales 
pentru entuziaștii locuitori ai 
Fălticenilor, pentru școlarii și 
preșcolarii din Frasin, a căror 
bucurie, a căror primire afec
tuoasă am remarcat-o în mod 
special.
• CUM A PIERDUT BRAȘO

VUL TRICOUL GALBEN ? Bra
șoveanului Andrei Suciu i-a fost 
să poarte tricoul galben doar în 
etapa Suceava-Vatra Dornei, 
Două pene de baieu la coborîrea 
Mestecănișului, care au presu
pus schimbarea roților, au în
semnat pentru el nu numai pier
dere de timp, ci și pierderea 
tricoului de lider Ar fi putut-o 
(ace în favoarea fratelui său 
Ștefan ce-1 seconda la puține 
minute (n clasamentul general, 
dacă.. Și antrenorul celor doi 
frați, Martie Ștefănescu, ne-a 
explicat ; Ștefan a avut o pană 
la loată ce puteam s-o rezolvăm 
schimbîndu-i doar roata cu pri
cina. El nu și-a dat seama și 
ne-a cerut să-i dăm... o altă bici
cletă. Aceasta a Însemnat, fi
rește, pierderea unui timp triplu 
decît pentru schimbarea unei 
simple roți. Timpul suplimentar 
pierdut a fost tocmai diferența 
ce l-a făcut și pe Ștefan Suciu 
să piardă virtualul (în acel mo
ment) tricou galben.

despre idea!
(Urmare din pag. I)
fără mari proble
me, la umbra sălcii
lor. Au rîs și ei și 
am rîs și eu, pentru 
că, Intr-adevăr, i- 
dealul de motopom- 
pist era atrăgător. 
(Bineînțeles, nu
am nimic cu mo- 
toppmpiștii ; o me
serie utilă și respec
tabilă, ca atîtea al
tele. Sper să fiu în
țeles că rîndurile de 
față se referă doar 
în sensul figurat la 
motopompiști...)

— Nu avem atîtea 
locuri sub sălcii : a- 
pele vor urca singu
re. prin sisteme au
tomate.

Se vedea că veni
seră cu acest „ideal" 
de acasă, din satele 
lor. Dar aici se tur
nau cantități uriașe 
de beton, se con
struiau chesoane, 
stații uriașe, canale 
magistrale ; se mînu- 
iau mașini, utila
je grele, se constru
iau poduri, ecluze, 
se montau, se su
dau mii de kilo
metri de conduc
te, îngropate în pă- 
mînt. Da, erau a- 
tîtea meserii de care 
unii abia auziseră 
— iar ei se visaseră 
motopompiști 1

Nu cunoșteau încă 
ce talente dormeau 
în ei, ce talente a- 
vea să scoată din 
ei, ca din fîntîni 
somnoroase, șantie
rul - această mare 
școală a vieții Nu 
își' știau încă bine 
puterile, talentul, 
vocația. Atîta ve
deau ei acum, la în
ceput, că se vor putea 
face — și că asta 
are să-i mulțumeas
că pe deplin : moto
pompiști. Ii îmbrăți
șez cu privirea — și 
îmi este greu să pre
văd unde vor ajun
ge : cît va crește și 
cum se va forma fie
care dintre ei 7 Aș 
vrea să-i văd peste 
cîțiva ani ; să-i întreb 
peste cîțiva ani 
dacă își mai aduc a- 
minte de visul lor 
dinții. Așa vedeau 
ei acuma . modest, 
timid, sfios, îngust. 
Care vor fi aspira
țiile lor — numai 
după cele șase luni, 
stagiul pe șantier ? 
Desigur aspirațiile 
tor vor căpăta aripi; 
viața și munca pe 
șantier, ambianța

lui creatoare, pregă
tirea, educația vor 
deschide în sufletul 
lor aripi — și aripi 
minții lor. își vor 
descoperi talente, 
aptitudini valoroa
se, puteri noi de 
muncă, sete de per
fecționare, o judeca
tă clară, cuprinză
toare. Aș vrea să-i 
văd peste cîțiva 
ani : vor fi tot con
structori. pe alte 
șantiere; vor avea 
mai multe calificări, 
legate între ele, 
completîndu-se în
tre ele. dînd ceea ce 
numim setea de de- 
săvîrșiră, de perfec
ționare.

Cîți dintre ei s-ar 
mai putea mulțumi 
atunci cu idealul de 
motopompist ? Vor 
uita cu totul de a- 
cel motor „la um
bra sălciilor" și care 
a fost, cîteva zile, 
„idealul" lor, cu care 
au venit aici. De la 
înălțimea construc
țiilor în care vor fi 
schimbul de nădej
de — are să li se 
pară foarte mic și 
duios acel plan al 
lor de a se face mo
topompiști... Coman
dantul șantierului 
tineretului de la Cas- 
telu, inginerul Tra
ian Hareț, a lucrat 
pe șantierul național 
de la Bumbești—Ll- 
vezeni. Le-a și îm
părtășit tinerilor bri
gadieri de aici amin
tirile lui despre 
acel entuziast șan
tier. Cine știe ? 
Poate și ingine
rul Traian Hareț, 
atunci, la Bumbești- 
Livezeni, visase tot 
atît cît și acești ti
neri brigadieri : o 
calificare oarecare, 
mai lesnicioasă. Și 
iată — după Bum
bești—Livezeni, s-au 
deschis în sufletul 
lui aripi mari, a stu
diat, iar drumul lui 
în viață a fost me
reu un urcuș.

Poate mulțl din
tre noi am pornit 
în viață, sfios, cu un 
ideal de motoponi- 
pist, visîndu-ne un 
loc sub sălcii, în 
mijlocul grădinilor 
Iar pe parcurs, pe 
drum. valurile u- 
riașe, proaspete ale 
construcției socia
liste au redimensio- 
nat mereu aspira
țiile noastre, au lăr
git mereu albia. des
tinului nostru și za
rea gîndirii noastre.

Cu cît am urcat mai 
sus pe schelele țării 
— de-a lungul celor 
25 de ani de viață 
liberă - am zărit 
mereu, tot mai sus 
și mai strălucitoare, 
steaua împlinirii 
noastre sociale ar- 
zînd pentru îm
plinii ea, pentru de
săvârșirea noului 
destin al poporului 
căruia îi aparținem.

De aceea, în acest 
anotimp frenetic, 
fecund, în pragul 
atîtor drumuri
mari, în pragul 
Congresului al X-lea 
al partidului — și 
cînd idealul bate în 
ușile a zeci de mii 
de tineri și adoles
cenți ; cînd munții 
și marea și șesurile 
răsună de clopotele 
de aur ale chemări
lor și ale deciziilor 
de-o viață, am po
vestit aici acea îm-

In idealul fiecă
ruia sînt cuprinse 
ca o sămînță coor
donatele epocii noas
tre ; în idealul fie
căruia e cuprinsă 
puterea de creștere 
a țării întregi, per
spective uriașe, zări 
uriașe. Nu putem 
decît să le spunem 
tuturor acestor ti
neri să-și aleagă 
partea cea mai grea 
— care este și par
tea cea mai gene
roasă ; să-și aleagă 
fiecare drumul pe 
care simte că se va 
întîlni cu el însuși de 
mai tîrziu. Drumul 
pe care va avea de 
făcut cele mai mari 
eforturi — drumul 
pe care se va putea 
confrunta și măsura 
cu dificultățile cele 
mai mari ; unde va 
avea cel mai mult 
de învins și de cu
cerit — și se va pu
tea învinge și cuceri 
pe el însuși cel mai 
mult. Drumul pe 
care va avea și cele 
mai mari satisfacții 
și cel mai autentio 
sentiment al împli
nirii umane.

Un Ideal de cursă 
lungă — aș spune — 
și pentru o competi
ție foarte strînsă, 
a ritmuriloi vii, pro
prii dezvoltării noas
tre accelerate. Un 
ideal al fiecăruia, fe
ricit cuprins în însu- 
flețitoarele idealuri 
ale României socia
liste.



Noul guvern 
francez

PARIS 22 (Agerpres). — Dumi
nică seara, președintele Georges 
Pompidou a aprobat noul guvern 
francez, în următoarea componen
ță : prim-ministru Jacques Chaban- 
Delmas ; ministru de stat însărcinat 
cu apărarea națională Michel De- 
bre ; ministru de stat însărcinat 
cu problemele culturale, Edmond 
Michelet; ministru de stat însărci
nat cu relațiile cu parlamentul Ro
ger Frey ; ministrul justiției Rene 
Pleven ; ministrul afacerilor exter
ne Maurice Schumann ; ministru 
de interne Raymond Marcellin; 
ministrul economiei și finan
țelor Valăry Giscard d’Esteing; 
ministrul educației naționale 
Olivier Guichard ; ministru de
legat pe lîngă primul mi
nistru, însărcinat cu planificarea și 
amenajarea teritoriului Andre 
Bettencourt; ministru delegat pe 
lîngă primul ministru însărcinat 
cu departamentele și teritoriile de 
peste mări Henri Rey; ministrul 
dezvoltării industriale și științifice 
Francois Ortoli; ministrul pentru 
problemele locuințelor Albin Cha- 
landon ; ministrul poștelor și tele
comunicațiilor Robert Galley ; mi
nistrul agriculturii Jacques Duha
mel ; ministrul transporturilor Ray
mond Mondon ; ministrul muncii 
Joseph Fontanet; ministrul sănă
tății publice și securității sociale 
Robert Boulin etc.

ORIENTUL
APROPIAT
® Incidente israeliano
egiptene
© Activitate diplomatică

Turneul lui Rockefeller

în America Latină

Uruguay — 
o etapă dificilă

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). — 
Trimisul special al președintelui 
S.U.A. în America Latină, guvernato
rul Nelson Rockefeller, a părăsit du
minică după-amiază Montevideo ple- 
cînd în Statele Unite, după o vizită 
oficială de 24 de ore în Uruguay. Au
toritățile uruguayene, relatează a- 
gențiile de presă, au mobilizat im
portante forțe polițienești pe aero
portul Carrasco, iar accesul publicu
lui în raza aeroportului a. fost inter- ■■ 
zis. Nelson Rockefeller s-a' ” întîlnit " 
sîmbătă seara cu președintele Uru- 
guayului, Jorge Pacheco Areco, in 
stațiunea balneară Punta del Este, si
tuată la 140 km de Montevideo. După 
cum au relatat agențiile de presă, tri
misul special al președintelui S.U.A. 
în America Latină a fost întîmpinat 
în Uruguay de puternice demonstrații 
antiamericane.

VIETNAMUL DE SUD

25 de baze și localități 
sub tirul forțelor patriotice 
@ Personalități americane condamnă 
războiul dus de S.U.A. în Vietnam

SAIGON 22 (Agerpres). — For
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au atacat noaptea trecută cu ra
chete și foc de mortiere 25 de baze 
și localități aflate sub controlul 
trupelor americano-saigoneze.

Totodată, bombardierele ameri
cane au efectuat în cursul acele
iași nopți patru raiduri asupra unor 
regiuni situate la 40 kilometri est 
de Saigon și în apropiere de Kon- } 
turn.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
In capitala Statelor Unite, din ini
țiativa a peste 50 de congresmeni 
americani — democrați și republi
cani — au început lucrările „Con
ferinței pentru planificarea proble
melor de prim ordin". Luînd cuvîn-

S. U. A. La Centrul spațial de la Houston se fac ultimele pregătiri în vedereo 
zborului spre Lună care va începe la 16 iulie. In fotografie : Edwin Aldrin 
și Neil Armstrong, repetînd mișcările pe care le vor face pe satelitul Terrei. 

în fund se vede modulul

tul în cadrul conferinței, senatorul 
Wayne Hayes a arătat că principala 
piedică în calea reorganizării socie
tății americane o constituie răz
boiul din Vietnam, „cel mai greu 
și mai murdar război" din istoria 
Statelor Unite. Vorbitorul s-a 
pronunțat pentru retragerea 
totală a trupelor americane din 
Vietnamul de sud. La rîndul 
său, profesorul Folck a declarat 
că, în Vietnamul de sud. Statele U- 
nite susțin cu ajutorul armelor un 
regim reacționar împotriva căruia 
se pronunță și luptă cea mai mare 
parte a populației din această țară.

Sărbătoarea ziarului 
„Volksstimme"

începerea lucrărilor 
Comisiei mixte sovieto- 

chineze pentru 
problemele de navigație 

pe rîurile și fluviile 
de frontieră

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
în conformitate cu acordul la care 
s-a ajuns anterior, la 18 iunie au 
început la Habarovsk lucrările ce
lei de-a 15-a întîlniri a Comisiei 
mixte sovieto-chineze pentru pro
blemele de navigație pe rîurile și 
fluviile de frontieră.

ffl B O B H 
agențiile

CAIRO — Un purtător de cuvînt 
al R.A.U. a anunțat că două uni
tăți de comando egiptene au trecui 
în cursul nopții de sîmbătă Cana
lul Suez în zona Lacurilor Amare 
și au distrus o fortificație și un nu
măr de vehicule blindate israeliene. 
După o ciocnire — care a durat 
citeva ore — cu trupele israeliene, 
informează agenția France Presse. 
cele două unități de comando au 
revenit în bune condiții la ba
zele lor. In același timp, purtătorul 
de cuvînt a arătat că, tot în cursul 
nopții de sîmbătă, o unitate de in
fanterie israeliană a atacat un port 
de coastă al armatei egiptene, în- 
tr-o zonă situată la sud de portul 
Adabiya.

TEL AVIV — La Tel Aviv s-a a- 
nunțat oficial că o unitate de co
mando israeliană a traversat apele 
Golfului Suez și a distrus o stație 
de radar a marinei egiptene situată 
la Adabiya, la 10 km sud de orașul 
Suez. Unitatea israeliană de co
mando — informează agenția 
France Presse — a rămas pe teri
toriul egiptean timp de 30 de mi
nute, după care a revenit la bază. 
Pe de altă parte, un purtător de 
cuvînt israelian a făcut cunoscut 
că o unitate de comando a forțelor 
R.A.U. a traversat Canalul Suez în- 
tr-un punct situat în apropierea 
capătului sudic al canalului și a 
deschis focul asupra trupelor israe
liene. Unitatea de comando egip
teană s-a retras după ce a plantat 
cîteva mine antitanc pe malul ră
săritean al canalului.

DAMASC — Delegația Consiliu
lui comandamentului revoluției 
sudaneze, condusă de Maamoun 
Awad Abouzeid, membru al consi
liului, a părăsit 
neăța 
du-se spre Amman. în timpul vizi
tei la Damasc, delegația a avut 
convorbiri cu membrii guvernului 
sirian și președintele Siriei, Nou- 
reddin El-Attassi.

duminică dimi-
capitala siriană. îndreptîn-

RIAD — Ministrul de externe al 
Arabiei Saudite, Omar Sakkaf, și-a 
încheiat vizita oficială în Kuweit. 
Ministrul de externe saudit a dis
cutat cu oficialitățile kuweitiene 
situația din lumea arabă și o serie 
de probleme legate de Federația 
emiratelor din Golful Persic.

Un dialog util și fructuos

al reprezentanților tinerei

generații din Europa
(Urmare din pag. I)
mat de pace, securitate și înțelegere. 
A fost unanim sprijinul și solida
ritatea pe care participanții le-au ma
nifestat față de lupta dreaptă a po
porului și tineretului vietnamez, față 
de popoarele și tineretul din Spa
nia, Portugalia, Grecia care luptă 
eroic împotriva reacțiunii și fascis
mului, pentru drepturi și libertăți de
mocratice Evidențiind si punînd pe 
prim plan ceea ce unește oiganiza- 
țiile de .tineret, aspirațiile lor co
mune, participanții și-au exprimai 
dorința sinceră ca, prin acțiuni spe
cifice, tineretul să-și unească efor
turile, alături de toate forțele care 
militează pentru împiedicarea izbuc
nirii unor noi conflicte militare, 
pentru excluderea folosirii forței sau 
a amenințării cu forța în relațiile 
dintre state, pentru rezolvarea tu
turor problemelor Utigioase pe ca
lea tratativelor, pentru statornicirea 
de relații noi și sănătoase între toa
te țările europene, bazate pe de
plina egalitate în drepturi, respec
tarea independenței și suveranității 
naționale, pe neamestecul în trebu
rile interne, pe .stimă, încredere și 
înțelegere reciprocă. Dorința de a 
acționa pentru pace și destindere, 
pentru slăbirea încordării și înlătu
rarea pericolelor de război a con 
stituit nota caracteristică a tuturor 
cuvîntărilor, sintetizînd într-un fel 
năzuința unanimă spre apropiere și 
înțelegere, spre găsirea căilor și mo
dalităților de promovare a acțiuni
lor comune, de sporire a aportului 
tineretului în largul evantai de for
țe social-politice care acționează 
pentru înfăptuirea securității euro
pene, pentru colaborarea multilate
rală între toate statele continentu
lui.

deplasări pozitive în mișcarea 
tineret de pe continent. Doar 
cîțiva ani în urmă, nu puține 
organizațiile care au fost prezente 
la Snagov manifestau reticențe în 
stabilirea de contacte cu tineretul din 
țările socialiste, sau cu organizațiile 
comuniste din alte țări. De aceea 
faptul că tineri reprezentînd organi
zații atît de diverse ca orientări și 
concepții, ca afiliere internațională, 
ș-au aflat împreună la această reu
niune internațională, a fost apreciat 
ca foarte pozitiv, el reprezentînd ast
fel un moment important în miș
carea de tineret din Europa.

de 
cu 

din

— In încheiere, am dori să ne 
spuneți citeva cuvinte 
modul cum a fost apreciată 
participanți reuniunea de 
Snagov.

despre 
de 
la

că

— Ce contribuție a avut ini
țiativa Uniunii Tineretului Co
munist pe planul apropierii și 
strîngerii contactelor dintre or
ganizațiile de tineret de pe con
tinent ?

— Se poate aprecia că masa ro
tundă a avut valoare nu numai prin 
dezbaterile pe care reprezentanții or
ganizațiilor de tineret le-au purtat 
în timpul reuniunii, ci prin tot ceea 
ce au reprezentat, aceste zile de con
tacte permanente, atît în ședințe, cît 
și In pauze. Toți participanții au a- 
preciat prilejul pe care reuniunea 
noastră l-a oferit pentru strîngerea 
relațiilor, bilaterale, pentru o . mșsfo;; 
bună cunoaștere a tinerilor din di
verse țări, pentru stabilirea de noi 
contacte între ei. Multe organizații 
s-au întîlnit la București pentru pri
ma dată. Aceasta este cred în pri
mul rînd o reflectare a anumitor

— Ne este plăcut să spunem 
inițiativa noastră a determinat apre
cieri pozitive din partea participan- 
ților, atît în ce privește spiritul pro
movat în cursul dezbaterilor, cît șl 
în legătură cu condițiile în care s-a 
desfășurat. In mod deosebit s-a bucu
rat de apreciere forma degajată, fără 
formalități, a desfășurării discuțiilor, 
ceea ce a creat posibilitatea unui 
dialog deschis pe care mulți vorbi
tori l-au caracterizat prin cuvinte
le : „spiritul de la Snagov", bazat 
pe respect, stimă și înțelegere re
ciprocă.

Un ecou deosebit a produs în rîn- 
dul organizațiilor de tineret pre
zente la Snagov mesajul pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a adre
sat reuniunii, ca și dejunul oferit 
de șeful statului nostru în 
cinstea participanților Deseori, în 
cursul dezbaterilor am auzit cuvinte 
calde de prețuire față de politica 
țării noastre, față de eforturile per
severente ale partidului și statvjui 
nostru îndreptate spre destlr.der și 
securitate, internațională, spre dez
voltarea prieteniei și colaborării cu 
toate țările lumii. în tot timpul icu- 
niunii organizația noastră a urmă
rit să înlesnească un dialog liber, 
contribuind efectiv la menținerea cli
matului de stimă, respect, ajutînd la 
depășirea cu succes a unor momen
te de confruntare mai animată a 
unor puncte de vedere divergente.

Arătîndu-și din plin utilitatea, reu
niunea de la Snagov se va înscrie ca 
o contribuție la apropierea și înțe
legerea dintre tinerii continentului 
nostru, la promovarea idealurilor dfe 
pace și cooperare internațională ale. 
lumii contemporane. Această reuniu
ne a deschis un drum care, conti
nuat și adîncit, va putea avea e- 
fectele pozitive pe care le doresc toți 
tinerii iubitori de pace ai Euro
pei.

de presă transmit:
Anuarul
statistic

Peste 80 000 de vienezi au fost pre- 
zenți sîmbătă și duminică în celebrul 
Prater pentru a participa la tradi
ționala sărbătoare a ziarului „Volkss
timme'', cotidian al Partidului Co
munist din Austria. Pe estradele 
parcului au avut loc interesante pro
grame artistice, susținute de formații 
și interpreți austrieci, precum și de 
formații din cîteva țări socialiste. Au 
avut loc, de asemenea, numeroase în
treceri sportive în cadrul cărora au 
evoluat și sportivi români.

De pe estrada centrală a parcului 
s-a adresat celor prezenți redactorul 
șef al ziarului „Volksstimme", Franz 
West, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Comunist din Aus
tria, care a înfățișat preocupările ac
tuale ale partidului și presei comu
niste din Austria. La sărbătoarea 
ziarului „Volksstimme" au participat 
ca invitați reprezentanți ai ziarelor 
comuniste din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, R. F. a Ger
maniei, Italia, Polonia, Ungaria. Zia
rul „Scînteia" a fost reprezentat de 
Nicolae Dragoș.

Președintele Republicii Populare a Yemenului de 
sud, Mohammed Kahtan Al-Shaabi, și-a prezentat demisia 
comandamentului general al Frontului Național de Eliberare, anunță postul 
de radio Aden. Demisia președintelui Kahtan Al-Shaabi a fost acceptată, iar 
puterea a fost pteluată de „comandamentul general", care a hotărît să formeze 
un consiliu prezidențial alcătuit din cinci membri. într-un comunicat oficial dat 
publicității la Aden se arată că Frontul Național de Eliberare a luat această 
hotărîre deoarece scopurile revoluției fuseseră încălcate ,,dc ambiții personale", 
într-un alt comunicat se precizează că noul guvern urmărește continuarea liniei 
revoluționare și consolidarea legăturilor cu țările arabe.

Un protocol care prevede 
extinderea relațiilor econo
mice și comerciale dintre 
India și Iran a fost semnat în 
urma tratativelor care au avut loc la 
Teheran între ministrul de externe al 
Indiei, Dinesh Sinh, și ministrul econo
miei al Iranului, Ali-Naghi Alikhani

Convenția partidului U- 
niunea națională din Que
bec 3 a'es funct'a de lider a) 
său pe Bertrand Jean-Jacques, care 
devine în mod automat și prim-mi
nistru al provinciei canadiene Que
bec. Bertrand succede în această func
ție lui Daniel Johnson, decedat în sep
tembrie anul trecut.

ITALIA

încheierea Congresului 
Confederației 

Generale a Muncii
ROMA 22. — Corespondentul A- 

gerpres, N. Puicea, transmite : Al 
7-lea Congres al Confederației Ge
nerale a Muncii din Italia (C.G.I.L.), 
ale cărui lucrări au început la 16 
iunie la Livorno, s-a încheiat după 
o săptămînă de dezbateri. Parti- 
cipanții la Congres au adoptat o 
rezoluție generală și au ales Con
siliul General al C.G.I.L. în prima 
sa ședință, Consiliul a reconfirmat 
pe Agostino Novella în funcția de 
secretar general al C.G.I.L.

în rezoluție se subliniază avîntul 
luptei revendicative a oamenilor 
muncii și se precizează obiectivele 
care vor trebui să stea la baza ac
tivității sindicatelor în perioada ur
mătoare : lupta pentru sporirea sa
lariilor, pentru respectarea libertă
ții sindicale și exercitarea deplină 
a dreptului la grevă, pentru drep
tul de întrunire și recunoașterea 
sindicatului în întreprinderi, pen
tru controlul sindical asupra con
dițiilor de muncă și organizării 
muncii.

Congresul și-a exprimat solida
ritatea cu lupta poporului vietna
mez și a reafirmat dreptul tuturor 
popoarelor la autodeterminare.

în Grecia a fost publicată o nouă 
lege cu privire la sindicate destinată 
să traseze cadrul fixat de regim acti
vității organizațiilor profesionale ale 
muncitorilor și funcționarilor în co
mentarii oficiale și de presă s-a ară
tat că unul din scopurile principale 
urmărit este prevenirea situației în 
care sindicatele ar putea fi antre
nate în acțiuni de altă natură decit 
cele .strict profesionale". De la bun 
început, această lege fixează un ter
men maxim de trei zile pentru orice 
grevă. în cadrul oricărui conflict de 
muncă, discuțiile dintre liderii sindi
cali și reprezentanții patronatului 
trebuie să ajungă la un compromis, 
discuțiile fiind supravegheate de un 
delegat al Ministerului Muncii, care 
ar avea rolul de „arbitru" în anu
mite situații, neprecizate, litigiile de 
muncă vor fi predate tribunalelor. 
In momentul declanșării unei greve, 
muncitorii vor trebui să rămînă în 
incinta întreprinderii în scopul „în
treținerii utilajului", și pentru a pu
tea relua imediat activitatea. în an
samblu, legea sindicatelor este apre
ciată ca un mijloc de întărire a con
trolului forurilor guvernante asupra 
organizațiilor sindicale.

Recent a fost luată o altă măsură, 
vizînd reintegrarea funcționarilor 
„epurați" după actul de ta 21 apri
lie. După ani de muncă, acești oa
meni avînd de întreținut familii au 
fost lăsați, fără motiv. în voia soartei 
timp îndelungat — scrie in esență 
ziarul „Estia" Decretul reintegrării 
nu vizează și cadrele didactice, din 
școli și universități, înlăturate pe 
motivul unor idei divergente — nu 
neapărat politice — față de cele ofi
ciale.

Pe plan social, în baza declarațiilor 
anterioare ale premierului Papado
poulos, sînt așteptate o serie de mă-

suri. De mai multă vreme se vorbește 
de un „seism" în sectorul asigurărilor 
sociale, sistemul actual urmînd să 
fie „dărîmat" și înlocuit printr-unul 
nou, de care să beneficieze „toți gre
cii". Problema e ridicată la fiecare din 
conferințele de presă ale primului mi 
nistru și de fiecare dată ziariștilor 
greci li se dau asigurări că „se lu
crează". O a doua măsură preconizată 
se referă la domeniul administrației

fața studenților din Salonic, premie
rul Papadopoulos i-a îndemnat să nu 
se lase atrași de „exemple proaste", 
iar la procesul ce se desfășurase aco
lo cu cîteva zile înainte a fost citat ca 
un asemenea exemplu faptul că mai 
multe grupuri de cetățeni din locali
tate — studenți. muncitori, intelec
tuali. comercianți — s-au unit sub o 
conducere comună și ne o altă plat
formă decit cea a regimului

DIN ACTUALITATEA 
POLITICĂ GREACĂ
Corespondență din Atena de Ia AI. Cimpeanu

de stat, în scopul declarat al „eli
minării birocratismului". într-un lung 
articol intitulat „Despre folosirea 
cuvintelor", ziarul „Neia Politeia" 
atrage atenția asupra unui fenomen 
pe care îl numește politicos „neode- 
magogie".

în ultima perioadă au avut loc în 
Grecia numeroase procese, în fața 
tribunalelor militare din Atena, Sa
lonic, Larissa comparînd diverse 
grupuri de persoane acuzate de a fi 
desfășurat activități îndreptate îm
potriva regimului. Vorbind recent în

O vie emoție în opinia publică de 
aici a stirnit procesul unui gruj 
de intelectuali, printre care cunos
cutul sociolog Vassilis Filias și scrii
torul Spyros Plaskovitis, acuzați dv 
a fi creat o „rețea de apărare demo
cratică" și de a fi difuzat manifeste 
O serie de personalități de seamă ale 
vieții culturale s-au oferit să depună 
mărturie în favoarea acestora Vassi
lis Filias, referindu-se la baza socia
lă a regimului, a întrebat la proces 
ce sens are menținerea în vigoare a 
legii marțiale din moment ce, după

cum se afirmă, 93 la sută din corpul 
electoral s-a pronunțat toamna tre
cută pentru actuala constituție. După 
cum a spus el, aceleași motive, în 
virtutea cărora este menținută legea 
marțială, a determinat „epurarea" a 
două mii de ofițeri. La o conferință 
de presă, premierul a dezmințit a- 
ceastă cifră, precizînd că e vorba de 
două sute de ofițeri înlăturați, cifră 
pe care ziarele de aici au publicat-o 
fără comentarii.

Tot cu prilejul acestei conferințe 
de presă premierul a confirmat că 
au fost arestați 15 ofițeri superiori 
în rezervă pentru „început de ten
tativă de regrupare" în vederea răs
turnării regimului. Ziariștii prezenți 
și-au notat precizarea făcută de pre
mier că la această tentativă fuseseră 
antrenați ofițeri cu diverse concepții 
politice, de la membri ai fostei 
organizații de stingă „Aspida", pînă 
la regaliști. După cum remarca zia
rul „Vradini", premierul grec nu a 
insistat, în cadrul conferinței de pre
să asupra concluziilor ce se desprind 
din faptul că ofițeri dispuși pe un 
„evantai politic atît de larg" au în
treprins un asemenea act.

în ultima vreme în coloanele unor 
ziare s-a ridicat și o altă problemă 
aceea a necesității unirii, pe de o 
parte a liderilor actului de la 21 
aprilie, iar pe de alta a acestora și 
a forțelor pe care ei se sprijină Un 
cunoscut comentator grec își expri
mă surprinderea că s-a ivit o aseme
nea necesitate, de vreme ce autorita
tea premierului Papadopoulos ca 
„unic reprezentant al regimului" 
r.u a fost contestată, în decursul tim
pului. De altfel, diferite persoane din 
anturajul primului ministru au afir
mat că drumul spre o perfectă uni
tate în rîndurile liderilor regimului 
este plin de obstacole.

Anunțînd remanierea gu
vernului președintele Congoului 
(Brazzaville), maiorul Marien 
N’Gouabi, a acuzat pe unii miniștri 
„de iresponsabilitate și inactivitate", 
în noul guvern au fost înlocuiți miniș
trii de externe, economiei și finanțe
lor, precum și cel al economiei apelor 
și pădurilor.

La Leningrad s-a deschis 
festivalul „Nopțile albe" în 
cadrul căruia, timp de șapte zile, vor 
fi prezentate spectacole susținute de 
artiști leningrădeni și din alte orașe ale 
Uniunii Sovietice. Festivalul a fost 
inaugurat cu baletul „Fîntîna din 
Baccisarai" de Boris Asafiev, prezen
tat de colectivul teatrului de operă 
și balet „Kirov" din Leningrad.

Italia a ridicat sîmbătă 
taxa de scont de la 3,5 la 
5 la sută. Noua taxă, care este 
identică cu cea introdusă zilele aces
tea în R. F. a Germaniei, intră în 
vigoare la 1 iulie.

Un grav accident de cir
culație s_a Petrecut sîmbătă pe 
una din șoselele siriene, la aproxima
tiv 200 km nord de Damasc. Un ca
mion care transporta 35 de muncitori 
agricoli s-a prăbușit într-o prăpastie. 
Un număr de 25 de persoane și-au 
pierdut viața.

al O.N.U. pe 1968
NEW YORK 22 (Agerpres). — La 

New York a fost dat publicității a- 
nuarul statistic al O.N.U. pe anul 1968, 
în care se subliniază ca principală 
concluzie faptul că între anii 1958— 
1967 activitatea economică mondială 
a înregistrat noi recorduri. Produc
ția mondială industrială și agricolă 
a sporit cu peste 60 la sută, ceea ce 
corespunde — avîndu-se în vedere 
creșterea populației globului care a 
fost de 18 la sută — unui spor de 36 
la sută pe locuitor.

Consemnînd o diferențiere între rit
murile de dezvoltare ale diferitelor 
sisteme de producție, anuarul statis
tic al O.N.U. menționează că între 
1958 și 1967 producția industrială și 
agricolă luate împreună a înregistrat 
o creștere de 83 la sută în țările cu 
economie planificată, de 55 la sută, 
în țările capitaliste dezvoltate, iar în 
țările în curs de dezvoltare de 52 
la sută. Pe locuitor această creștere 
reprezintă în ordine 65 la sută, 39 la 
sută și respectiv 21 la sută.

în cursul anului 1968, exporturile pe 
plan mondial au atins cifra record de 
238 miliarde dolari, reprezentînd o 
creștere de 11 la sută față de cele 
realizate în anul 1967. La acest capi
tol. se menționează însă că exportu
rile țărilor în curs de dezvoltare nu 
numai că nu au crescut, ci dimpotri
vă au scăzut de la 21 la sută în 1960 
la 18 la sută în 1967, din totalul ex
portului mondial.

Producția industrială în ansamblu 
a sporit în perioada 1958—1967 cu 86 
la sută. Pentru prima dată, în 1967, 
petrolul a luat locul cărbunelui ca 
principală sursă de energie indus
trială.

300 DE ZILE ÎN LARGUL OCEANULUI
Bernard Moitissier, 

navigatorul francez 
care a sosit sîmbătă în 
Tahiti, a petrecut peste 
300 de zile singur pe 
mare la bordul iahtu
lui său „Joshua", tra- 
versînd Oceanul In
dian și trecînd de două 
ori prin sudul Austra
liei, în condițiile deo
sebit de dure ale iernii 
australe. El a plecat 
din portul englez Ply
mouth la 21 august 
1968, exact acum zece 
luni, pentru a participa 
la cursa solitară în ju

rul lumii, organizată 
de ziarul britanic 
„Sunday Times", ce o- 
ferea un premiu de 
5 000 de lire sterline 
câștigătorului. Moitis
sier ar fi trebuit în 
mod normal să fie cîș- 
tigătorul cursei, avînd 
posibilitatea de a re
veni in portul Ply
mouth la jumătatea lu
nii aprilie. Cu toate a- 
cestea, la 17 martie, 
în momentul în care se 
găsea în apropierea 
Capului Bunei Speran
țe, avansat cu mult 
față de concurența

săi, el a anunțat că își 
va continua călătoria 
spre est pentru a a- 
junge în Oceanul In
dian și de acolo în 
Polynezia. Această lo
vitură de teatru a pro
dus senzație în lumea 
întreagă. I-au fost a- 
dresate mesaje prin in
termediul postului de 
radio din Africa de 
sud pentru a reveni, 
dar Moitissier a anun
țat că se află în per
fectă stare fizică șl 
morală și nu revine a- 
supra hotărârii sale.
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