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Acad. Ștefan BĂLAN
ministrul învățămîntului

Dezbaterea documentelor pentru cel de-al X lea Congres al partidului

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE 
A PATRIEI SOCIALISTE 

MOBILIZEAZĂ ENERGIA ÎNTREGULUI POPOR
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A PRIMITMILITARĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit duminică la amiază delega
ția militară ungară, condusă de 
general-colonel Czinege Lajos, 
membru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării R. P. Ungare, care se află 
în vizită în țara noastră.

La primire au luat parte Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Vasile Patillneț, secretar al 
C.C. al P.CR., general-colonel îon 
Ioniță, ministrul forțelor armate,

DELEGAȚIAUNGARĂ
general-colonel Mihai Burcă, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate.

A participat, de asemenea, Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare 
la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au fost evidențiate 
relațiile prietenești dintre cele două 
partide și țări, dintre armatele 
României și Ungariei, subliniin- 
du-se dorința comună de a le dez
volta spre binele celor două po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii.
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lui general elaborat de partid, pers
pectivelor pe care le avem, făuririi 
societății socialiste și comuniste". 
Capitolul nou pe care l-a deschis 
Congresul al IX-lea al P.C.R. în is
toria învățămîntului nostru are ca 
fir călăuzitor tocmai acest consens.

Procesul de perfecționare și mo
dernizare a învățămîntului, determi
nă școala să devină tot mai dina
mică, mai receptivă la nou, capabilă 
să se adapteze rapid și creator la ce
rințele mereu crescînde, cantitativ și 
calitativ, ale societății socialiste. Pe 
bâza prevederilor din Directivele 
C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea 
învățămîntului și din Legea învăță
mîntului s-au luat măsuri menite să 
asigure accesul mai larg al popu
lației la un învățămînt mai înalt, 
în vederea introducerii treptate a 
școlii generale și obligatorii de 10 
ani pentru toți copiii țării, au fost 
elaborate și aprobate planurile de 
învățămînt ale școlii de 10 ani, s-au 
definitivat programele analitice și 
s-au soluționat probleme complexe 
privind rețeaua, cadrele și spațiile 
de școlarizare. în învățămîntul li
ceal de cultură generală, pentru a 
da elevilor posibilitatea să se pre
gătească mai temeinic, potrivit in
tereselor și aptitudinilor, s-au creat 
case speciale de matematici, fizică, 
lik^bi moderne, s-au înființat secții 
clatice ia unele licee. Totodată, s-a 
asigtrat întregirea cu cunoștințe mai 
bogațț a pregătirii de cultură ge
nerali prjn eșalonarea studiului pe 
12 ani.. țn învățămîntul profesional 
și tehnic s_au diversificat formele de

(Continuar» jn pag. a n_a)

Onoarea si mîndria noastră:
Realizarea exemplară a planului

Energia atomică - propulsor 
al progresului economic

și a angajamentelor
Ing. Constantin TUDOR,

secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

Cu prilejul dezbaterii Tezelor și 
proiectului' de Directive, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
derile industriale și economice ale 
județului au analizat stadiul înfăp
tuirii sarcinilor de plan în cel de-al 
patrulea an al cincinalului și a an- ....•—iuațe de organizația ju-

intre în ritm normal de lucru și din 
luna aprilie planul s-a realizat — 
ceea ce creează condiții ca, în c-r 
timp, să se recupereze inter 
tanțele.

-Bezăațerea documentelor pentru 
Congfesta—aUji-lea al P.C.R. în a- 
dunarea organizației de partid de 
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a comuniștilor de aici Ta pr- 
însuflețitor de înflorire p 
va fi supus aprobări’ 
exprimînd totodată 
a-și aduce din 
înfăptuirea -..MnU' 
Teze < ri” . . '

De fapt, în hm 
toate între>-’’ 
miner’

,.onal oferă 
.jOrs, ■ • concretă In-

stitutulu - atomică, căruia îi
va reven . rol esențial în înfăp
tuirea acestui program, care pre

vede ' ’n următorii zece ani se vor 
ce?.- centrale nuclearoelectrice

:. >fi>: ■> .utere de 1 800—2 400
i d condițiile pentru 

ntinuare a producției 
centrale de înaltă 
•mică și pentru in- 

■ 1980, a reactoarelor 
are asigură o mai 
ombustibililor nu- 

u ,’tă îndatorire pa-
specialiștilor din 

a-și consacra
■ î:-... cp ..urii în cele mai

b • u tuturor prevederi-
.uului- nuclear național".

Vorbitori, după ce au amin- 
.v progresele realizate în perioada 

ce a urmat Congresului al IX-lea al 
P.C.R. în legarea planurilor, tema
tice ale cercetării științifice de ce
rințele majore ale economiei națio-

Ea redacție conti
nuă să sosească vești 
prin care corespon
denții noștri ne comu
nică faptul că, de cîte
va zile, în sudul și 
sud-vestul țării a în
ceput recoltatul or
zului. în cîmpia Bă
răganului, întreprin
derile agricole de 
stat Drumul Subțire, 
Borcea, Andrășești, 
Jegălia, Murgească, 
Ciocănești și Ciulnița, 
din județul Ialomița, 
au început încă de 
miercuri, 25 iunie, re
coltatul orzului. Și 
celelalte unități agri
cole de stat și coope- 

1 ratiste din județul Ia- 
i lomița sînt gata să

înceapă această lucra
re așteptînd doar ca 
boabele să dea în pîrg. 
După părerea specia
liștilor, așa cum se 
prezintă lanurile Bă
răganul nu se va dezi
ce nici în acest an de 
renumele de grînar al 
țării.

Recoltatul orzului a 
început și în cîmpia 
Banatului și se preve
de o recoltă bună. La 
întreprinderea agrico
lă de stat Variaș pro
ducția planificată a 
fost depășită cu peste 
600 kg Ia hectar. Se 
lucrează intens și în 
unele cooperative a- 
gricole din sudul Do- 
brogei. Cooperatorii

din Cobadin au termi
nat recoltatul orzului. ' 
In județul Constanța, 
de exemplu, sînt asi
gurate toate condițiile 
ca cele 9 500 ha culti
vate cu orz să fie re
coltate în numai cî
teva zile bune de lu
cru.

Concomitent cu re- l 
coltatul se lucrează , 
la eliberarea tere- ț 
nului, efectuarea ară- l 
turilor și semănatul ’ 
culturilor furajere. L 
Ținînd seama că solul i 
are multă umezeală, ț 
este bine ca toate te- L 
renurile ce se elibe- ’ 
rează să fie însămîn- 1 
țațe cu culturi fu- i 
rajere. »
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electric în valoare de circa v,» vo
lei, 400 tone îngrășăminte azo- 
toase, confecții textile în valoare 
de 2,5 milioane lei și alte produse. 
Printre-unitățile cu rezultate remar
cabile în domeniul economic se nu
mără I.C.E.T. Craiova, uzina de ma
șini agricole „7 Noiembrie", Schela 
de extracție Craiova, Combinatul de 
zahăr și ulei Podari. Producția-mar- 
fă vîndută și încasată planificată, 
indicator important care atestă fina
litatea activității întreprinderilor, a 
fost realizată în proporție de 100,5 
la sută.

Realizările amintite exprimă în 
mod elocvent creșterea capacității de 
analiză și îndrumare a organizațiilor 
de partid, munca avîntată a colecti
velor de întreprinderi îndreptată spre 
aplicarea unor măsuri de mare efica
citate în acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii, spre 
valorificarea intensă a rezervelor in
terne privind folosirea potențialului 
productiv, tehnic și uman al unită
ților economice.

Dar tot în aceste adunări generale 
ale organizațiilor de partid s-au cri
ticat unele stări de lucruri, unele ră- 
mîneri în urmă în realizarea planu
lui și a angajamentelor. Pe 5 luni, 
nerealizarea unor sarcini de plan la 
combinatul chimic este determi
nată, în primul rînd, de restanțele 
care au apărut. în trimestrul I a.c., 
din cauza întreruperilor procesului 
tehnologic la fabrica de acetilenă, 
care furnizează materia primă pen
tru unitățile din grupul organic. A- 
ceasta pe de o parte, iar pe de altă 
parte din cauză că fabrica de acetat 
de vinii monomer, obiectiv planificat 
să intre în funcțiune în trimestrul I, 
a fost dată în exploatare în ultima 
decadă a lunii martie a.c. ; ca urmare, 
combinatul nu a mai putut să pro
ducă cele 500 tone de poliacetat de 
vinii planificate să se obțină în pe
rioada respectivă. Biroul comitetului 
județean de partid a acordat o aten
ție deosebită problemelor ce s-au ri
dicat și a intervenit de nenumărate 
ori pentru înlăturarea neajunsurilor. 
De curînd au început să se ivească 
roadele acestor măsuri în sensul că 
s-a întărit disciplina în producție, a 
crescut atenția în exploatarea utila
jelor, în acordarea asistenței tehnice. 
Activitatea combinatului a început să

(Continuare în pag. a III-a)

Teodor CAZACU

Cîfiva dintre cei 100 de brigadieri studenți de la Facultatea de fizică și Institutul pedagogic din București cu 
cîteva momente înaintea plecării lor spre Șantierul național de irigații de la Conciu — Oltenia '

— „HEI RUP!“ 
în amfiteatrele estivale
ale energiei tinerești

N. R. : îndemnul lansat de partid și chemarea C.C. al 
U.T.C., de a continua glorioasele tradiții ale muncii pa
triotice pe șantierele patriei găsesc și în acest an un larg 
ecou în rîndurilc tineretului de pretutindeni. Pe perioada 
vacanței care abia a început, circa 200 000 elevi și studenți 
vor participa eșalonat la diferite lucrări pe șantiere. în 
urmă cu o săptămînă au luat drumul șantierelor muncii 
patriotice peste 7 000 de elevi. Ieri dimineață au pornit și 
primele eșaloane de studenți, cuprinzînd aproximativ 9 500 
de tineri.

Traian COȘOVEI

SPORT
® CICLISM. IERI S-A ÎNCHEIAT „TU
RUL ROMÂNIEI^ învingători: J. Wan- 
zlik (R.D.G.) și echipa România B.
© FOTBAL. „Cupa Balcanică" a re
venit echipei de tineret a Greciei.
® ATLETISM. 20,64 m Ia aruncarea 
greutății — nou record european.

Alte știri sportive în pag. a Ill-a.

Am remarcat în ultima 
vreme cîteva știri presăra
te în diverse ziare, uneori 
cu o nejustificată modestie, 
știri care meritau a fi cu
lese cu litere de aur, pentru 
că din ele se desfăceau, 
generoase, aripile unui 
vechi și mereu proaspăt 
romantism. Ce ne vesteau 
acele știri ? Că mii. zeci 
de mii de tineri pornesc, 
în zilele acestui început de 
vară, spre importante șan
tiere ale țării, în ta
bere de muncă patrioti
că. Am reținut din a- 
cele informații scurte, te
legrafice, că tinerii lucrea
ză sau vor lucra pe șanti
erele a trei aeroporturi — 
Otopeni, Sibiu, Cluj ; pe 
cîteva zeci de șantiere ar
heologice ; pe mii și mii de 
hectare, la seceriș și treie- 
riș ; că vor planta pomi 
fructiferi și păduri tinere ; 
că vor răsădi cu mîinile

lor noi grădini de belșu
guri.

Spre deosebire de marile 
șantiere naționale Bum- 
bești-Livezeni, Salva-Vișeu. 
care au intrat în legendă 
prin entuziasmul și prin ab
negația tineretului, șantie
rele ce continuă astăzi tra
diția sînt organizate pe 
baze mult mai solide și la 
nivelul condițiilor pe care 
țara le-a creat de-atunci 
încoace. Aducîndu-1 pe 
scena marilor șantiere, ti
neretului i se dă posibili
tatea să-și dăruiască efor
turile, să muncească, să se 
pregătească în focul cons
trucției. să se realizeze ; i 
se dă acces la eroismul de 
care este capabil și putința 
de a-și înscrie numele, 
prin fapte, pe fruntea ma
rilor opere socialiste care

(Continuare in pag. a II-a)

? intereselor naționale cu cele 
internaționale—cerință 

esențială pentru victoria 
cauzei socialismului și păcii
întreaga experiență a luptei re

voluționare și a construcției socia
liste învederează însemnătatea esen
țială, hotărîtoâre pe care o ars tra
tarea justă, potrivit învățăturii mar- 
xist-leniniste, a raportului dintre 
factorii național și internațional în 
activitatea partidelor comuniste. A- 
ceastă însemnătate decurge din fap
tul că fiecare partid comunist este 
chemat ca, prin lupta și activitatea 
sa revoluționară, să slujească inte
resele clasei muncitoare, ale po
porului și, totodată, mărețele idea
luri comune, cauza comunismului, 
îmbinarea armonioasă a sarcinilor 
naționale și internaționale constituie 
o cerință fundamentală și o premisă 
primordială în lupta pentru dobîn- 
direa puterii și în înfăptuirea cu 
succes a operei de construcție socia
listă.

Partidul comunist este emanația 
și exponentul clasei muncitoare, al 
poporului din mijlocul căruia s-a 
născut, din care face parte și de a 
cărui încredere se bucură în mă
sura în care exprimă cu fidelitate 
aspirațiile sale supreme. Partidele 
comuniste sînt — .așa cum s-a rele
vat și în documentul final al recentei 
Consfătuiri de la Moscova — stegarii 
adevăratelor interese naționale ; for
ța și vitalitatea fiecăruia decurg din 
capacitatea de a se identifica, trup 
și suflet, cu interesele fundamentale 
ale clasei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii din țara respectivă, 
de a face din lupta pentru promova
rea acestor interese, pentru lichida
rea exploatării și victoria socialis
mului, împotriva imperialismului și 
reacțiuniî, legea supremă și prima 
rațiune a existenței și luptei sale.

în același timp, fiecare partid co
munist este o parte componentă a 
proletariatului internațional, a for
țelor antiimperialiste, revoluționare 
mondiale ; el reprezintă un detașa
ment al mișcării comuniste interna
ționale. Aceasta î.și găsește expresie 
în faptul că fiecare partid comuniști 
prin tot ceea ce realizează ca urma
re a activității desfășurate, fiecare 
țară socialistă, prin potențialul său 
material și politic, vin în sprijinul 
celorlalte detașamente ale clasei 
muncitoare, ale forțelor înaintate ce 
militează pretutindeni împotriva im
perialismului, pentru apărarea și 
promovarea intereselor și țelurilor 
progresiste ale celor ce muncesc. Toc
mai în felul acesta se întruchipează 
unitatea dialectică a funcției și sar
cinilor naționale și internaționale, a 
patriotismului ți internaționalismului

socialist — două laturi fundamentale, 
de nedeslăcut, care nu numai că nu 
se contrazic și nu.se exclud, dar care 
sint interdependente, se condiționea
ză și se completează reciproc in acti
vitatea fiecărui partid comunist. 
Orice încercare de separare a aces
tor două trăsături fundamentale ale 
comunismului, subaprecierea sau ig
norarea uneia sau alteia dintre ele 
nu pot decît să afecteze în mod 
serios caracterul principial, marxist- 
leninist, al fiecărui partid și să aibă 
consecințe negative în activitatea sa 
practică.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră împărtășesc întru totul 
ideea exprimată în documentul prin
cipal al Consfătuirii de la Moscova, 
potrivit căreia marxist-leniniștii sînt, 
în același timp, patrioți și internațio
naliști, ei resping atît îngustimea na
țională, cit și negarea sau subestima
rea intereselor naționale.

Rezultatele obținute de partidul 
comunist în activitatea sa, în lupta 
pentru victoria revoluției și construc
ției socialiste au o însemnătate liotă- 
rîtoare atît pentru țara respectivă, 
cît și pentru cauza generală a so
cialismului. în ceea ce privește 
partidele comuniste și muncitorești 
care exercită funcția de guvernămînt, 
sarcina lor fundamentală constă, așa 
cum a arătat Lenin, în a conduce cu 
succes opera de înfăptuire a orîndui- 
rii noi, a asigura bunul mers al con
strucției socialiste; tocmai făcînd 
maximum posibil în această direcție, 
ele contribuie la cauza generală a co
munismului. Realizările țărilor socia
liste întăresc sistemul mondial so
cialist, demonstrează practic supe
rioritatea socialismului, înrîuresc 
activitatea forțelor revoluționare 
de pretutindeni, stimulează lupta pen
tru transformarea progresistă a so
cietății. Și, pe revers, neglijarea sar
cinilor construcției interne, eșecurile 
în acest domeniu aduc grave preju
dicii forțelor mondiale ale socialis
mului și progresului, diminuează for
ța de atracție și prestigiul ideilor so
cialismului în lume. Aceste conside
rente călăuzesc în permanență și 
neabătut activitatea Partidului Co
munist Român. „Noi considerăm — 
arată secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că asigurind înaintarea tot mai

V. ILIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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dualitatea culturală teatre Sărbătoarea
CARNET PLASTIC

® Expoziția Ispir

Radu BOUREANU

Ispir este un pictor care a stră
bătut etapele. A început prin a 
trece dincolo de hotarul academis
mului. Impresionist, sau neo-impre- 
sionist, a cîntat în culoare virtu- 
țiile peisajului moldav, imaginile 
Deltei. Trecînd apoi spre o fază a 
paletei viguros coloristice, în tonuri 
și asocieri lirico-dramatice de cu
loare și viziune, cu o seamă de 
pînze făcute în Balcani, Turcia, 
Grecia, fază încă necunoscută, 
neexpusă.

Se pare că nu poți fl modern 
prin simpla voință, dacă substanța 
ta artistică nu este inițial compusă 
astfel.

Dar Eugen Ispir este un dinamic, 
un neliniștit, în sensul căutării. El 
se urmărește cu ardoare, cu hotărî- 
rea de a fi mereu el, depășindu-se. 
Permanent în căutarea expresiei noi 
a materialului care să exprime ce 
simte și ce vede nou. Acesta 
este darul actualei expoziții Ispir. 
Ceea ce expune în expoziția din 
sala Institutului de relații culturale 
de lîngă Piața Romană, exprimă 
ceea ce susține Klee despre stilul

modern : pictura de azi a Iui Ispir, 
fără a-și căuta o formulă, fără a se 
revendica unui curent anume, e 
modernă. Ea izbutește să facă vi
zibil ceea ce nu este vizibil. Pentru 
că toată expoziția Ispir, în afara 
contrastelor voite de culoare și di
namizării materiei, este o suită de 
metafore plastice.

întreaga expoziție este un poem, 
aproape unitar, fără să fie mono
cord continuu, dar nu repetabil, 
fiindcă un poem este o amplă 
imagine, compus dintr-o suită de 
imagini în lanț. Nu toate titlurile 
pînzelor exprimă perfect simbolu
rile, metaforele pe care le-a sur
prins din jocul imaginației și ca
priciul și generozitatea materiei 
plastice cu care le împlinește. 
Privitorul, la rîndul său, este che
mat să le recreeze, să afle 
ceea ce artistul a sugerat, a 
căutat să facă vizibil din noțiuni, 
senzații și element, corectînd poa
te, sau găsind cu virtuozitate și 
ingenuitate un mod de a-și recla
ma cu un trecător orgoliu, o ama
bilă colaborare, și o izbîndă a per
spicacității.

® Expoziția Eremia Profeta
Deschisă în sala Galeriilor de 

artă din Calea Victoriei 132, expo
ziția de pictură Eremia Profeta, 
marcînd o etapă a unui proces de 
sedimentare în timp, demonstrează 
atracția spre imagini pline de at
mosferă, lirice. Pictorul optează 
pentru o formă modestă și sinceră, 
formă prin intermediul căreia crea
ția sa se definește în registrul 
realității imediate. E o pictură de 
investigare a micii dimensiuni, o 
poetică lipsită de elocvență dis
cursivă, restrînsă la frumusețea vi
zuală a fragmentului de tablou. 
Iarna sau vara, case noi sau vechi, 
peisaje din Basna, Sovata, Sighi
șoara, Sinaia, Bocșa sau Oaș,

florile sau naturile statice sînt mo
tive pe care artistul le observă și 
le transpune apropiindu-ne de o 
structură artistică pentru care ob
servația rămîne singurul mijloc de 
autocontrol

Caracterizate printr-o armonioa
să viziune cromatică, cu un desen 
temeinic, uneori pregnant, catego
ric, alteori învăluit în culoare, lu
crările se remarcă printr-o compo
ziție de o mare simplitate, echili
brată, sobră, eludată de amănunte 
care să distragă atenția. Croma
tica reținută este în concordanță 
cu sugestia declanșată de tema 
compozițională.

Marina PREUTU

hterpreți de talent 
la Filarmonică

Afirmat relativ re
cent în viața noastră 
muzicală, tînărul vio
loncelist Cătălin llea 
s-a impus atenției iu
bitorilor de artă atît 
prin orientarea multi
laterală a talentului 
său, cit și — mai ales — 
prin importanța reali
zărilor interpretative 
obținute în cadrul di
feritelor genuri muzi
cale abordate : fie cel 
concertant, fie cele ca
merale. Și, desigur, a- 
cesta este motivul 
pentru care diversi
tatea preocupărilor — 
consecventa participare 
în concerte cu creații 
aparținînd epocilor ce
lor mai diferite — a 
permis interpretului 
susținerea de această 
dată în fața publicului 
bucureștean a unui 
examen de înaltă cla
să : un recital de so
nate de o impresio
nantă diversitate . sti
listică, lucrări ce apar
țin unor importante 
perioade ale istoriei 
muzicii, de la Bocche
rini, Beethoven pînă 
la Hindemith și De
bussy.

Atitudinea autentic 
intelectuală de apro
piere față de substan
ța muzicală a lucrări

lor tălmăcite consti
tuie aci una dintre co
ordonatele de bază ale 
actului interpretativ, 
reieșit firesc de fie
care dată din contex
tul datelor oferite de 
muzica însăși. în plus, 
fiecare interpretare e- 
vidențiază un impor
tant fond de probleme 
pe care interpretul și 
le propune cu deose
bită luciditate și dă
ruire.

Căci dacă sonata de 
Boccherini sau fuga- 
to-ul opusului beetho
venian mai prezintă 
încă momente deschi
se unor ulterioare ree
valuări, în schimb a- 
dagio-ul aceleiași so
nate în re major op. 
102 de Beethoven a 
marcat momentul cen
tral de elevată ținută 
spirituală, conceput 
remarcabil într-un e- 
vident contrast dina
mic și poetic-emoțio- 
nal cu caracterul con
structiv al părților ex
treme. strict elabora
te.

Indiscutabil culmi
nația întregului pro
gram de recital a adu
s-o Sonata de Debussy 
— un flux de melodie, 
inefabilă culoare și 
sentiment poetic, in

tuit și exprimat cu 
deosebită fluență de 
către Cătălin llea și 
pianista acompaniatoa
re Marilena Dumitres
cu. Impresionantă ră- 
mîne aici, poate mai 
mult decît îi> lucrările 
precedente, acea re
marcabilă știință a ve
hiculării Și dozării 
funcționale a culorilor 
timbrale pe care Că
tălin Ilei o posedă cu 
multă dezinvoltură, 
vigoare Și în același 
timp aleasă maleabili- 
tate în ton. Răspunzind 
partenerului ei în spi
ritul acelorași exigen
țe, cu deosebită promp
titudine și înțelegere, 
pianista acompania
toare a contribuit în 
chip eficient pe în
treaga durată a reci
talului, la conturarea 
unui discurs muzical 
unitar, judicios coor
donat. Apreciind va
loarea actului inter
pretativ întreprins de 
cei doi muzicieni, nu 
putem decît interpreta 
la rîndu-ne această 
manifestare ca o pre
țioasă promisiune pen
tru o prezență con
stantă în viata noastră 
muzicală.

Dumitru AVAKIAN

4
• Opera Romană : Frumoasa din 
pădure) adormită — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Travesti — 
20.
a Ansamblul folcloric ,,Perlnița" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") : 
Perlnița mea — 19.
• Teatrul Muzical din Galați (Ia
grădina Boema) : Răzbunătorii
la... revistă — 20.

***
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Cibinium ’69

școlii românești
(Urmare din pag. I)

Vna din cele mai prestigioase 
manifestări cultural-artistice or
ganizate de comitetele județene 
pentru cultură și artă — Festivalul 
„Cibinium" — își anunță în aceste 
zile cea de-a doua ediție^. a~-. sa. 
Incepînd de duminică Q iulie, timp 
de o săptămînă, Sibiul și împrejuri
mile sale vor găzdui ,o suită de mip.- 
nifestări artistice de o deosebită 
varietate și originalitate. Thalia își 
onorează participarea la festival 
prin patru spectacole în premieră 
(dintre care capul de afiș îl cons
tituie piesele „Richard al III-lea“

Prezențe 

românești 
peste hotare

La Roma a avut loc de curînd, în 
Palazzo Firenze, vernisajul expozi
ției pictorului Vasile Celmare.

Organizată de Comitetul român al 
societății Dante Alighieri, împreună 
cu Asociația italiană pentru relații 
culturale cu România, expoziția pre
zintă publicului italian o parte a ac
tivității artistului afirmat atît în 
țară (expoziția personală din 1963) cît 
și peste hotare printr-o participare 
consecventă, constantă, la numeroase 
expoziții și competiții internaționale.

20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 
TEATRULUI DE STAT DIN TURDA
La Teatrul de Stat din Turda a 

avut loc duminică o adunare festivă 
prilejuită de împlinirea a 20 de ani 
de activitate. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni 
de cultură și artă, spectatori. Viorel 
Știrbu, directorul teatrului, a făcut 
un succint bilanț al activității desfă
șurate în acești ani, bilanț care cu
prinde 150 de premiere, 5 227 specta
cole și peste un milion și jumătate 
spectatori. Tn repertoriul permanent 
al teatrului figurează piese aparți
nînd unor străluciți reprezentanți ai 
dramaturgiei naționale și universale, 
clasice și contemporane.

într-o telegramă adresată C.C.

ai P.C.R., tovarășului N1COLAE 
CEAUȘESCU, se spune printre al
tele ; „In aceste clipe sărbătorești 
vă încredințăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom de
pune și în viitor întreaga strădanie 
pentru promovarea unui repertoriu 
valoros, pătruns de patriotism, de 
ideile înaintate ale epocii ' noastre, 
pentru o mai înaltă calitate a spec
tacolelor. însuflețiți de istoricele do
cumente pentru Congresul al X-lea 
al partidului, vom munci cu hotă- 
rîre și dăruire pentru a ne aduce 
contribuția la măreața operă con
dusă de partid de înălțare a patriei 
dragi pe culmile luminoase ale so
cialismului".

de Shakespeare șt „Egmont" de 
Goethe) montate în cadrul natural 
al parcurilor și al arhitecturii me
dievale. Pe linia tradit'Ror muzi
cale sibiene se înscriu concertele 
simfonice și corale cuprinse în 
program, pre°um șt recitalul de 
orgă al prof. Fr. Xdver Dressier. 
Din programul celor șapte zile ale 
festivalului mai desprindem un 
interesant' feci^ de P°ezi®> 
lat sugestiv^ yCzntece pentru par
tid", mai mukte spectacole din fol
clorul românesC v5’ al naționalități
lor conlocuitoare prezentate la 
Muzeul etnografi,)- '■cd'.P.-Jii:mf)rava 
Sibiului și în cîljva comune 
apropiere, excur-a de agrement pe' 
diferite trasee turistice, vizite la 
monumente colecții etnografice 
din cîțev^ uoi muzee sătești (în 
comunele Cristian șt Gura Rîului). 
seri literare, întîlniri cu scriitorii 
șt un tîrg al creației artizanale și 
meșteșugărești la care vor partici
pa creatori populari din județul 
Sibiu, precum și cooperative spe
cializate în ceramica populară tra
dițională din județele Arad, Satu 
Mare și Vîlcea. Manifestările artis
tice cuprinse în cadrul festivalului 
sînt consemnate amănunțit în ex
celentul program editat cu acest 
prilej în condiții grafice desăvîr- 
șite.

Moment de relief pe agenda ma
nifestărilor culturale estivale, „Ci
binium ’69" se scrie printre do
vezile elocvente ale înfloririi vieții 
spirituale a poporului român și a 
naționalităților conlocuitoare în 
anii orînduirii socialiste.

v
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cinema

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

& Repertoriul premierelor cinematografice ale 
săptămînii viitoare se deschide cu un film de aven
turi, ce se adresează îndeosebi tinerilor, intitulat : 
„ARMATA CODOBATURILOR'' DIN NOU ÎN 
LUPTĂ. Este o producție a studiourilor sovietice, în 
regia lui Aleksander Leimanis. în rolurile princi
pale : Gunar Țilinskis, Baiba Indriksone, Ivan Dimi- 
triev (fotografia din stînga).

• COMISARUL X Șl BANDA „TREI CÎINI VERZI’ 
este titlul unui film de factură polițistă (coproduc
ție R. F. a Germaniei — Franța — Liban — R. P. 
Ungară). Regia : Rudolf Zehetgruber. Interpreți : 
Tony Kendall, Bred Harris, Olinka Schoberova, Dit- 
mar Schonhen ș.a. (fotografia din mijloc).

o Comedia muzicală DRAGOSTE LA LAS VE
GAS, producție a studiourilor M.G.M., în regia lui

George Sidney, cu Elvis Presley, Ann Margret, fi
gurează, de asemenea, pe afișul viitoarelor pre
miere (fotografia din dreapta).

• Un alt film nou este OPERAȚIUNEA BEL
GRAD, producție a studiourilor iugoslave, cu Du- 
șan Bulajic, Aleksandar Gavrik, Bata Zivojinovic. 
Scenariul și regia : Zika Mitrovic.

I I ț
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• Noaptea generalilor (ambele se
rii) : PATRIA — 8 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,15, FAVORIT -
10.30 ; 14 ; 17 ; 20, STADIO
NUL DINAMO — 20,30, GRĂDINA 
DOINA — 20,45.
• Aruncați banca în aer : REPU
BLICA - 9,30; 11,45; 14;
18.45 ; ” .......... .........
10.45 ; 
VIAR
18.15 ;
12.30 ;
- 9 ; xx,x«
MODERN — »,ov ; xx,i
18.45 ; 21, FLAMURA - 3 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARENELE 
LIBERTĂȚII - 20,30.
• Singeroasa nuntă macedoneană : 
LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
• Neîmblînzita Angelica ; VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45. GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15-
16.30 în continuare ; 18,30, la gră
dină — 20,30, GRĂDINA FESTI
VAL - 20,30.
• Un om pentru eternitate : CEN
TRAL - 9,30 ; 12.
• Vară capricioasă : CENTRAL —
14.30.
• Crimă la cabaret s CENTRAL —
16.30 ; 18,45 ; 21.
• „Armata Codobaturilor” din
nou în luptălumina — 
9,15—16.15 în continuare : 18.45 :
20.45.
o încurcătură blestemată : CINE
MATECA - 10 ; 12,30 ; 14,30 :
16.30.
• Program pentru copil : DOINA
- 9 ; 10.
• Alexandru cel fericit: DOINA
- 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
BUCEGI - 9 ; 11,15 ; 13.30 
18,15, la grădină - 20,30,
RORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18 ; 20,15, la grădină — 20,30.
• Ziaristul : UNION — 18.
• Anul trecut la Marlenbad : 
UNION — 15,30.
• Aventurile lui 
Moartea iul Joe 
gram de 
TIMPURI NOI 

tll.nuare.
• Pt'ntru încă puțini dolari : IN- i 
FRAȚî'REA INTRE POPOARE -
15.15 ; 1'77 4 5 ; 20. î
• Adio, „Gringo s BUZEȘT1 -
15.30. lâ grâidină - 20.30, VIITORUL I
- 15,30 ; 18. "V ,
• Căsătorie pripită ? : VIITORUL )
- 20,30. i
• Valea albinelor: BUZEȘ.T1 - 1
18. i
• Tarzan, omul junglei : DAC. ’A I
- 8,30—16,30 în continuare; 18.30,: |
20.45. MOȘILOR - 15,30 : 18. la 1 
grădină - 20.30, MUNCA - 16 : l 
18.
• Lovitură puternică : MUNCA — \
20.
• Lady Macbetb tn Siberia : MO- ț
ȘILOR - 20,15. !
• Rio Bravo : UNIREA - 14 ; 17. ț
• Ierburi amare : GRADINA UNI- 1
REA - 20,30. î
• Asasinatul s-a comis luni: i 
LIRA - 15.30 ; 18, la grădină - î
20.30. I
• Pe urmele șoimului : DRUMUL >
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. I
• Becket : FERENTAR] - 15,30 ; l
19. I
a Comedlanțll : GIULEȘT1 — 1
15.30 ; 19. RAHOVA — 15.30 ; 1». la !
grădină — 20,30. )
• Vremuri minunate la Spessart: 1
COTROCENI - 15,30. )
• încotro, omule 7 (ambele serii) 1
COTROCENI - 18. 1
• La dolce vita : FLOREASCA — l 
9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30.
• A trăi pentru a trăi : VOLGA - l
8,30—15,45 în continuare ; 18 ; 20.30. ,'
• Străin în casă : GLORIA -9:1
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TO- •' 
MIS — 9 : 11,15 : 13.30 ; 16 : 18,15. 
la grădină — 20,30.
• Prințul negru : MIORIȚA — 
9—15.45 în continuare : 18 ; 20,30.
• In umbra coltului : POPULAR
- 15,30 ; 18, PROGRESUL -
15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-Parc — 20,30.
• Falstaff : PROGRESUL - 20,30.
• Nu uita... gara Lugovaiâ: 
POPULAR - 20,30.
• La Est de Eden : FLACĂRA — 
15,30 : 18.
• Nu vor fi divorțuri : FLACĂRA
- 20,30.
• Marele Șarpe : VITAN — 15.30, 
la grădină — 20,30.
• Prietenele : VITAN — 18.
• Vițelul de aur : PACEA — 15,30 : 
19.
• Prințesa tristă : CRINGAȘ1 - 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Pașa : COSMOS

. 20,15.

. — 9,30 ; 11,45 
21, FESTIVAL 
13 j ----- -----

21,
14,45
11,15

16,30 ; 
8,30 ;

15,30 ; 17,45 ; 20, FERO- 
9—15,45 în continuare ;
EXCELSIOR - 10J5 ;

i : 17,15 ; 20, MELODIA 
; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
■ - 9 ; 11,15 ;

20,30, 
; 16 ;

AU-
15.45 :

filme

Tom sawyer ; 
Indianul ; pro- 

documentare : 
9—21 în con-

*

15,30 ; 18 :

pregătire a muncitorilor calificați și 
a cadrelor medii de specialitate. Ți- 
nînd seama de necesitatea pregătirii 
cu eficiență economică sporită a u- 
nui număr mai mare de muncitori 
calificați, a fost organizată și ex
tinsă ucenicia la locul de muncă. 
Pentru ridicarea nivelului profesio
nal și de cultură generală al mun
citorilor calificați de către întreprin
deri, a luat ființă învâțămîntul pro
fesional seral Au început să func
ționeze licee de specialitate — in
dustriale, agricole, economice, peda
gogice, sanitare - care oferă largi 
posibilități tinerilor de a dobîndi a- 
tit o bună pregătire într-o meserie 
cît_ și cunoștințe de cultură gene
rală. S-au luat și o seamă de măsuri 
referitoare la profilul și organi
zarea învățămîntului superior, ur- 
mărindu-se formarea specialiștilor de 
înaltă calificare, prin asigurarea u- 
nui larg orizont de pregătire, prin 
diversificarea structurii și a duratei 
studiilor, prin mai strînsa legare a 
școlii superioare de cerințele eco
nomiei și culturii. Au fost create 
facultăți și secții noi, s-a organizat 
pe cicluri învâțămîntul la unele spe
cialități, s-a înființat învățămîntul 
de subingineri, s-au adus modifi
cări în durata studiilor șl în no
menclatorul de specialități.

Caracteristica principală a înnoiri
lor profunde ce se petrec azi în via
ța școlii este statornicirea unui sis
tem de pregătire științifică ce oferă 
fiecărui cetățean al patriei noastre 
condiții optime de dezvoltare și per
fecționare intelectuală, potrivit do
rințelor și aptitudinilor personale, in 
raport cu necesitățile economiei și 
culturii socialiste. Prelungirea du
ratei învățămîntului obligatoriu la 
10 nni, extinderea și diversificarea 
studiilor în învățămîntul liceal, în 
învățămîntul profesional și tehnic și 
în învățămîntul superior, moderniza
rea planurilor de învățămînt, a pro
gramelor, manualelor, cursurilor și 
metodelor pedagogice, intensifica
rea muncii educative, toate au con
tribuit la ridicarea calitativă a pro
cesului instructiv-educativ. Evident, 
lărgirea orizontuluî de cunoștințe 
al elevilor și studenților, comporta
rea lor în școală și în societate scot 
în evidentă tot mai mult dorința 
vie a tineretului studios de a-și îm
bogăți continuu pregătirea generală 
și științifică, de a se consacra ope
rei de edificare socialistă a României.

Școala românească dobîndește, o 
formă organizatorică tot mal bine 
conturată, adecvată cerințelor spiri
tuale ale contemporaneității, avînd 
create în prezent și asigurate în per
spectivă condițiile cele mai prielnice 
pentru a valorifica pe deplin capa
citatea intelectuală a fiecărei gene
rații de tineri. Conferința națională a 
cadrelor didactice — eveniment dea- 
sebit de important în vi,°f școlii 
românești — a r.»Jf>i\"'elocvent a- 
cest spirit înoitor care caracteri
zează însțărnîntul nostru de toate 
gradeto înalta apreciere a partidu-

. lui?r statului acordată contribuției 
prețioase pe care întregul corp di
dactic o aduce la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare a învăță- 
mîntului. la pregătirea cadrelor ne
cesare economiei, științei și culturii 
își găsește o nouă expresie în pre
vederile din Statutul personalului di
dactic.

Documente programatice ale acti
vității de perspectivă a partidului și 
poporului nostru, Tezele și proiectul 
de Directive ale Congresului al X-lea 
al P.C.R., sintet.izînd rezultatele în
registrate de școala românească după 
Congresul al IX-lea, trasează căile 
luminoase de dezvoltare a învăță
mîntului în următoarea etapă isto
rică. O caracteristică importantă a 
activității din domeniul învățămîntu
lui public în această perspectivă o 
va constitui continuarea eforturilor 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
școlii de toate gradele — pe baza 
Directivelor G.C. al P.C.R. și a Le 
gii învățămîntului — în pas cu e- 
voluția societății și cu cuceririle mo
derne ale cunoașterii științifice, to 
învățămîntul de cultură generală, o- 
biectivul principal îl va constitui 
generalizarea învățămîntului obliga
toriu de 10 ani, care va asigura un 
nivel ridicat de cultură pentru în
treaga populație a țării, pregătirea 
temeinică de cultură generală fiind 
una din componentele principale în 
formarea omului zilelor noastre și a 
omului societății de mline.

încadrat organic în dezvoltarea ge
nerală a tuturor ramurilor de acti
vitate din societatea noastră socia

listă, învățămîntul urmează să fie 
tot mai strîns corelat cu nevoile de 
cadre ale economiei ș> culturii. A- 
ceasta înseamnă că, pornind de la 
cerințele reale ale economiei și cul
turii, școala are menirea să asigure 
formarea unui număr sporit de mun
citori calificați, tehnicieni, ingineri, 
economiști, specialiști pentru toate 
domeniile de activitate Pregătirea 
acestor cadre se va desfășura potri
vit unui program special de pers
pectivă, parte integrantă a viitoru
lui plan cincinal și a schiței de plan 
pînă în 198G. Necesarul de munci
tori calificați se va realiza prin in
struirea unui număr mult, mai mare 
de tineri prin școlile profesiona
le și prin ucenicia la locul de 
muncă, astfel ca ponderea acestora, 
în cadrul efectivului total de mun
citori calificați să crească în ur
mătorul deceniu. O largă dezvoltare 
va cunoaște invățămîntul postgene- 
ral, liceele de specialitate constituind 
principala cale de pregătire a ca
drelor medii, ceea ce va contribui 
la îmbunătățirea raportului dintre 
numărul muncitorilor, a) cadrelor 
medii de specialitate și al specialiș
tilor cu studii superioare. Un accent 
deosebit se va pune pe dezvoltarea 
învățămîntului superior tehnic și e- 
conomic, care va trebui să realizeze 
pregătirea unui număr sporit de ca
dre în domenii de mare actualitate, 
cum sînt energetica nucleară, elec
tronica, automatica, analiza și mo
delarea proceselor economice. Tn a- 
celași timp, se va acorda atenție lăr
girii pregătirii viitorilor cercetători 
științifici, dezvoltării învățămîntului 
de subingineri, extinderii cursurilor 
postuniversitare. O mare atenție se 
va acorda recalificării și policalifi
cării cadrelor

Realizarea acestui program impune 
perfecționarea susținută a procesului 
instructiv-educativ și ridicarea con
tinuă a nivelului științific și veda- 
gogic al cadrelor didactice ; necesi
tă un efort intens din partea tu
turor celor care lucrează în f " 
Jămînt ; cere Ministerului învăț? 
tului, ministerelor și organi- 
centrale care au în subordî:
consiliilor populare, să-și ci 
ze atenția pe problemele c’ 
învățămîntului, să elimine 
timp cît mai scurt, lipsurih 
există, «ă dea dovadă d 
în îndeplinirea sarcinilor 

Bilanțul îmbucurător 
lor obținute de învățăn 
nesc, de membrii corp ■ 
ral dovedește că amplu 
dezvoltare a învățămîr 
zat în documentele r
Congresului a) X-le> 
tegral înfăptuit. Ce 
hotărît si-sizibepimensca <_■ 
ment murirea patrioi' 

'"temeinic tinerele 
de a lef îndruma spre como 
rii, științei și tehnicii, de a 
în spiritul concepției marxis
te despre natură și societate 
ca ele să contribuie cu cor, 
și responsabilitate la desâvîrșir. 
cialismului și construirea corn 
mului în patria noastră-^^K^

-f

17,30 — Buletin de știri. 17,35 — 
Antena celor mici : Flori pentru 
învățătorul nostru. 17,50 — Limba 
franceză (reluare). 18,15 — Ex-
Terra '69 — emisiune pentru 
pionieri și școlari. Mașini cu mo
tor. (Carturi (1). 18,45 - Tineri 
interpreți de muzică populară. 
Transmisiune în direct de Ia 
Baia Mare. 19.00 — Ateneul tine
retului : De ziua învățătorului. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 
Buletin meteorologic. 20,00 —
Congresul al X-lea al P.C.R. 
Secvențe din marea dezbatere. 
20,15 — Intre metronom și cro
nometru. Temele : Teatrul lui 

; Mihail Sebastian ; Rembrandt. 
Concurențl : L. Crîstev — inginer, 

i St. Andronache - activist cultu- 
\ ral. 21,15 - Amintirile unei ca- 
1 tedre — reportaj de Valentin 
1 Munteanu și Alex. lonescu. 21.30 
( — Roman-foileton : „Lunga vară 

fierbinte" (IX). 22,25 - Telejurna- 
ț Iul de noapte. 22,30 — Publicitate. 
I Buletin meteorologic. 22,40 — Ca- 
> dran — emisiune de actualitate 
( internațională. 23,15 - închiderea 
i emisiunii.

*

Noi produse 
răcoritoare

Pentru actualul sezon 
cald, specialiștii întreprinderii 
„PRODCOMPLEX” din Tg. Mu
reș au pregătit rețetele și teh
nologiile de fabricație pentru 
noi sortimente de răcoritoare 
din extracte de fructe și ciirice. 
Printre noile produse se nu
mără sucul „TURIST", realizat 
din vin roșu. Băutura are însu
șirile vinului roșu, minus al
coolul.

Un alt răcoritor este „POCA", 
produs din extracte de fructe 
de pădure.

La întreprinderea „PROD
COMPLEX’ din Tg. Mureș a 
fost pusă în funcțiune o linie 
tehnologică modernă de pre
parare și îmbuteliere a răco
ritoarelor, a cărei capacitate 
este de 30 000 sticle pe zi. Pa
ralel, unitatea va mai realiza 
în acest an peste 100 000 
plicuri cu răcoritoare „EX
PRES". Sînt preparate concen
trate din sucuri citrice. Dacă 
dizolvăm în apă conținutul 
unui plic EXPRES, obținem in
stantaneu o băutură răcoritoa
re, plăcută, reconfortantă.

(Urmare din pag. I)

îj vor aparține și cu care el 
trebuie să se identifice.

A stăpîni. a te identifica 
cu o operă înseamnă a te 
educa în acest sens, în
seamnă a te pregăti înde
lung, cu brațele, cu mintea, 
cu sufletul. Or. cea mai 
bună, cea mai completă și 
mai stăruitoare educație 
este însăși participarea la 
această vastă creație — 
participarea cu brațele, cu 
mintea, cu sufletul, alături 
de părinți și frați, alături 
și împreună cu toți cei mai 
vîrstnici. deveniți astfel 
dascăli de neprețuit în ne
întrerupta școală a muncii. 
Este limpede, pentru mine 
și pentru multi alții, că a- 
ceste noi șantiere vin să 
completeze vastul sistem 
de educație, rețeaua de în- 
vățămînt și de pregătire 
profesională.

Aproape că nu pot să cu
prind în cuvinte cîte noți
uni si implicații, și conse
cințe profunde, generoase, 
intelecte și umane conține 
în ea ideea. inițiativa a- 
ceasta renăscută, a șantie
relor patriotice ale tinere
tului. Recent m-am aflat 
pe un șantier de irigații, 
acolo unde se realizează 
drenarea. descoperirea, 
captarea a zeci și sute de

izvoare tinere șovăind în 
albii înguste, risipindu-se 
fără albie. Tuturor acestor 
tinere izvoare, șantierele 
naționale le oferă o matcă, 
o albie generoasă în care 
energiile lor se adună în 
fluvii puternice ; dau sens 
și aripi și impuls tinereții 
lor. energiilor, talentelor si 
dorinței lor de a se încadra 
în vasta operă a construc
ției.

O vorbă din popor spune 
„hora este veșnic tînără". 
La fel cu tradiționala, fru
moasa horă — șantierele 
sînt veșnic tinere. Nu este 
șantier, nu este cîmpie. nu 
este baraj, plantație uriașă 
la care tineretul să nu fi 
participat, să nu fi ajutat 
cu mîinile lui de aur. Cine 
întregea rîndurile celor 
care au netezit cu mașinile, 
cu tractoarele, imensele pă- 
mînturi, desțelenindu-le ? 
Cine întregea rîndurile 
celor care la Hidrocentrala 
de pe Argeș, au urcat cele 
o mie de trepte pe stîncile 
abrupte, călcînd din piatră 
în piatră, trecînd peste 
prăpăstii construind acolo 
marele palat al luminii ? 
Exemplele sînt în mintea și 
în sufletul fiecăruia dintre 
noi. Tocmai pentru că ti
neretul a fost și este pre
zent pe toate marile șanti
ere, în marile obiective. în

inima clocotitoare a tării — 
continuarea tradiției șanti
erelor naționale ale tinere
tului constituie lin adevărat 
omagiu. Tineretul țării 
noastre nu a lipsit nici pînă 
acum și nu lipsește de pe 
nici unul din marile noastre

zile — cînd clasele și amfi
teatrele rămîn pustii — se 
deschid primitoare vastele 
amfiteatre ale muncii. Nu
mai în județul Constanța, 
în cincisprezece întreprin
deri agricole de stat vor 
lucra două mii de studenti

prinzînd în ele tineretul 
din scoli si din universi
tăți.

Marile tabere ale muncii 
patriotice oferă acestui 
tineret studios sentimentul 
participării nemijlocite la 
plămădirea pîinii si a me

triotică : zeci de mii de stu
denti și elevi au accesul 
în inima cu minuni a tării 
— accesul în întreprinderi
le ei și în podgoriile ei. 
Legendarul Anteu își pier
dea puterile în momentul 
în care pierdea contactul

— „HEI RUP!“ 
în amfiteatrele 

estivale ale energiei tinerești
șantiere. El este prezent 
pretutindeni : feciorul lîn
gă tatăl lui. frămîntînd îm
preună betonul, zidind îm
preună. săpînd împreună, 
fratele mai mic adus de 
fratele mai mare, să-1 a- 
jute, să-1 crească, să-1 ca
lifice.

Și iată acum. în aceste

și aproape șase mii de elevi. 
Ei vor munci în lanurile 
de porumb, la culesul le
gumelor. în marile grădi
narii. la culesul piersicilor, 
la culesul în podgorii si 
la culesul porumbului. A- 
ceastă inițiativă, pe toată 
tara, este o altă formă a 
șantierelor patriotice, cu-

talului. îl invită să Intre 
cu mînecile suflecate pe 
ogoarele tării, să munceas
că. să dea cu sapa, să simtă 
că toate sînt ale lui și cresc 
prin el. că și prin mîinile 
lui se plămădește viitorul 
oatriei. Acesta este un alt 
aspect al înțelepciunii noi
lor șantiere de muncă pa

cu pămîntul. Aidoma lui 
Anteu — elevi, studenti. 
viitori medici, viitori in
gineri. savanti. filozofi, ar
tiști. profesori, care sosesc 
acum oe șantierele tării, 
în mijlocul grădinilor și 
livezilor, își pot împros
păta, îmbogăți forțele prin 
acest contact, prin această

legătură cu pămîntul. cu \ 
muncile pămîntului. Să-i 
lăsăm deci să sape, să în
tindă conducte, să înalțe 
un castel de apă. o magis
trală electrică, ufi canal de 
aducțiune : să îngrijească 
o grădină, să culeagă roa
dele. Și toate acestea — nu 
ca un vizitator, ca un mu
safir — ci ca un muncitor 
augaiat. plătit pentru mun
ca lui. Să învețe responsa
bilitatea de a planta, de 
a construi: responsabilita
tea si respectul și grija de 
a umbla cu fructele gră
dinii.

Cîte Idei, cîtă inspirație, 
cîte inovații, cîtă descope
rire a lumii, cîtă îmbogăți
re sufletească, cîte salturi 
spirituale vor genera aces
te contacte vii cu realitatea 
vie 1 Șantierele naționale a- 
le tineretului, șantierele de 
muncă patriotică cuprind 
deopotrivă în ele această 
generozitate, această noble
țe și înțelepciune părin
tească : porțile tării se des
chid și tara își primește fiV 
și fiicele pentru a-i face 
să se simtă acasă în to>to 
lucrurile si faptele tării. 
Frămîntînd betonul, cio
plind piatra, transformînd 
natura, zidind — zidesc în 
ei înșiși o nouă si trainica 
alcătuire morală. De fie
care grădină, de fiecare 
zidire să-i lege ani de arși-

ță și eforturi creatoare ; A 
fiecare cărămidă în țara 
asta, fiecare arbore, fiecire 
stîlp de înaltă tensiune /a-i 
recunoască de autori ș) s^a” 
pini. Și din acest efcrt _al 
fiecăruia — să se adune in 
ei ideea de efort pe «are 11 
face tara întreagă ; din e- 
fortul trăit să credea ata
șamentul și solida'ltatea cu 
tara construită.

Acestea sînt XÎndurile pe 
care mi le-av sugerat ști
rile despre pornirea tinere
tului - mii A mu de izvoa
re — spre libia largă, spre 
fluviul p.cernic. clocotitor 
și entuzi.-st. al muncii și al 
crpfilici Este bine, este mi— 
nunat /ă 8tii. sa vezi, să 
auzi ri în acest an tinaF' XXV al patriei noastre ti
nere aceste mii de izvoare 
de energie sînt una cu ma
rți viguroasă a întregului 
nipor care răspunde che- 
.nării partidului de a mun
ci si crea mai mult, mai 
bine, pentru ca destinul tă
rii să fie mai bun. mai 
înalt, mai demn și mai res
pectat de întreaga lume.

Precum fiii cuminți șton- 
țelepți răspund cu 
degrabă părintelui 
pretuit. tineretul 
răspunde acestei 
cu tradiționala sa 
de muncă, cu entuziasta sa 
forță creatoare.

grijă și 
drag și 
patriei 

chemări 
dragoste
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Vizitele delegației militare
ungare

Acordarea unor titluri

și distincții cu prilejul

1NCINALUL VIITOR -
IN DISCUȚIA

Propulsor al 
progresului 
economic

LUCRĂTORILOR DIN COMERȚ (Urmare din pag. I)

Duminică, delegația ungară, con
dusă de general-colonel Czi- 
nege Lajos, a vizitat județul 
Constanța. Oaspeții au fost în
soțiți de general-colonel Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale Româ
niei. și general-colonel Mihai Burcă, 
adjunct al ministrului

La sosirea pe aeroportul Kogălni- 
ceanu, oaspeții au tost întîmpir.ați 
de tovarășul Petre lonescu,. prim-se- 
cretar al Comitetului județean P.C.R. 
Constanța, președintele consiliului 
popular județean, Petre Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului muni

cipal P.G.R. Constanța, președintele 
consiliului popular, viceamiralul Gri- 
gore Marteș, general locotenent Ion 
Tîu și de alți reprezentanți ai or
ganelor locaie de partid și de stat.

în cursul zilei, delegația un
gară a vizitat o unitate mili
tară de aviație, litoralul Mării Ne
gre și stațiunea viticolă experimen
tală Murfatlar.

★
Viceamiralul Grigore Marteș a 

oferit un dineu în cinstea ielega- 
ției ungare.

(Agerpres)

Cronica zilei
Ministrul comerțului exterior, Cor

nel Burtică, președintele părții ro
mâne la Comisia mixtă ministerială 
româno-iraniană, a plecat duminică 
dimineața la Teheran, pentru a parti
cipa la cea de-a cincea sesiune a a- 
cestei comisii.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Dumitru Bejan, prim- 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, ceilalți membri ai condu
cerii ministerului, precum și Soltan 
Sanandaji, ambasadorul Iranului la 
București.

Duminică dimineața a plecat la 
Geneva o delegație de specialiști ro
mâni, condusă de Traian Dudaș, șeful 
Inspecției de stat pentru protecția 
muncii, adjunct al ministrului 
muncii. Delegația va lua parte la 
Congresul de securitate și igiena 
muncii, care va avea loc, cu prile
jul semicentenarului O.I.M., între 30 
iunie și 4 iulie, sub auspiciile Bi
roului internațional al muncii.

„Zilei învățătorului"
Cu prilejul sărbătoririi „Zilei în

vățătorului", în semn de prețuire a 
personalului didactic, pentru activi
tate meritorie în domeniul instruirii 
și educării elevilor și studenților, 
pentru contribuția adusă la dezvol
tarea învățămîntului și culturii din 
patria noastră, prin Decret al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România au fost acordate ti
tluri și distincții unor membri ai 
corpului didactic din unitățile de 
învățămînt de toate gradele.

Au fost distinși cu titlul de „Om 
de știință emerit" 12 academicieni,

membri corespondenți ai Academiei 
și profesori universitari.

De asemenea, 93 de cadre din în- 
vățămîntuj de toate gradele au pri
mit titlul de profesor universitar, res
pectiv profesor sau învățător „Eme
rit", 248 profesori, învățători și edu
catoare au fost distinși cu „Ordinul 
Muncii" clasele a II-a și a III-a, 74 
cu „Ordinul Meritul Cultural" și 591 
cu „Medalia Muncii".

Cu același prilej, Ministerul în- 
vățămîntulul a acordat titlul de „E- 
vidențiat" unui număr de 1 285 ca
dre didactice. (Agerpres)

Plecarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române

Cineva, pentru a contura rolul în
treprinderii comerțului cu ridicata 
pentru textile și încălțăminte Bucu
rești în deservirea populației, a ape
lat la cîteva date statistice. Volumul 
total de mărfuri ce vor fi rulate în 
acest an prin I.C.R.T.I. - importanta 
verigă în sistemul de relații dintre 
industrie și comerț — se ridică la 
peste 12 miliarde lei. De la aceste 
date sintetice a pornit adunarea con
sacrată analizei sarcinilor ce revin 
comuniștilor de aici în baza Tezelor 
și proiectului de Directive. Pentru că 
ele exprimă, raportat la această în- 
treprinde'e, sarcinile ce revin secto
rului în/iitorul cincinal,

— jșe'sînt cunoscute tuturor rezul- 
.bținute pe baza liniilor di- 
< stabilite de Congresul al 

a sous Carol Lazarovici, 
■ului de tricotaje. Putem 
•,, despre o orientare nouă, 

■ comerț, ca și în întreaga 
ceasta orientare se ba- 
multe altele, pe crește
ri industriei noastre de 
la cerințele mereu mai 

cumpărătorilor. îmi 
ța totală față de do- 

S fi supuse dezbaterii 
flea al partidului, în 
mile comerțului sînt 

Precizarea, în Di- 
că vînzările către 

'îerț, vor crește, în

\ puțin două 
>a nivelului 
ntinuare, o 

.liticii parti- 
responsabili- 
țului de a 
t mai exact, 
Jele de con- 
ire a putea 

.ac. , e adapteze 
...jnt la solicităi onsumului. 

Realizarea sarcinuo. ce ne re
vii din proiectul de Directive, a re
luat ideea tovarășul Nicolae Gănciu- 
lescu, directorul întreprinderii, im
pune progrese calitative în întregul.- 
mecanism al comerțului. Ele vor tre
bui să înceapă de la creșterea capa
cității comerțului de a orienta cît 
mai bine industria în conceperea 
fondului de marfă, pe baza unei cu
noașteri aprofundate, determinate cu 

. mijloace operative, științifice a ten- 
> dințelor de consum ; progresele de 

zare vorbeam trebuie să se facă sim
țite pe.întreaga filieră a circulației 
mărfurilor, pînă la deservirea promp
tă, civilizată, a cumpărătorului. în 
comerț, poate mai mult decît în alte 
Sectoare, noul se naște extrem de 
rapid. Noi sîntem obligați să-1 in
tuim și, în cel mai scurt timp, să-i

pe

determinăm generalizarea. In cadrul 
întreprinderii noastre, am luat mă
suri pentru crearea unui sistem in
formațional operativ, pentru stimu
larea pregătirii superioare a cadre
lor. Participarea mai activă a cerce
tării științifice — nu mă refer numai 
la Institutul de cercetări comerciale, 
ci și la catedrele institutelor politeh
nice, la institutele specializate ale A- 
cademiei — la determinarea unor mij
loace operative de informare și ana
liză, la stabilirea structurii fondului 
de marfă, la asimilarea și introdu
cerea produselor noi, la mecaniza
rea și modernizarea unor lucrări cu 
volum mare de muncă etc. este 
astăzi o necesitate obiectivă.

— Consider — a spus Nicolae Bor- 
deianu din cadrul serviciului rooop- 
ția mărfurilor — că va avea efecte 
favorabile asupra satisfacerii cu bu
nuri materiale a întregii populații 
prevederea din Teze care mențio
nează că în toate ramurile econo
miei naționale un obiectiv esențial 
va fi în continuare ridicarea calită
ții și nivelului tehnic al produselor, 
corespunzător progresului tehnico- 
științific contemporan, exigențelor 
crescînde ale consumului intern și 
ale activității de comerț exterior. 
Văd materializate în această preve
dere nu numai orientarea generală 
pentru activitatea industriei, dar ' și 
dirKîji principale de activitate pen
tru noii‘Reprezentanții comerțului, 
care lucră’m compartimentul .
C.T.C. și ai recepție5. nroduselor.

— Avem conturat cu clarițțe _ 
a spus secretarul comitetului dtDar- 
tid al sectorului comerț, tovarăși 
Ionel Dehelean — cadrul, liniile d.. 
rectoare pentru desfășurarea activi
tății în următorii ani. Dar oricît de 
bun ar fi acest cadru, la rezultatele 
preconizate nu putem ajunge decît 
prin aportul efectiv al fiecăruia din
tre noi. Organizația noastră de par
tid este chemată, în lumina docu
mentelor pentru Congresul al X-loa. 
să desfășoare o vastă muncă politică 
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste a lucrătorilor din comerț, pen
tru apărarea avutului obștesc și res
pectarea legilor. Pe asemenea coor
donate va trebui să se orienteze cu 
consecventă activitatea organizației 
noastre.

...Adeziune deplină, maturitate, 
spirit de lucru, împletit cu lucidi
tate și inițiativă — iată ce a carac
terizat adunarea de partid de la în
treprinderea comerțului cu ridicata 
pentru textile și încălțăminte Bucu
rești.

nale, în dezvoltarea colaborării din
tre cercetători, proiectanți și execu- 
tanți, au subliniat că programul nu
clear național creează un teren ex
trem de favorabil colaborării largi, 
eficiente între specialiști.

— Alături de industria construc
toare de mașini, de rețeaua învăță- 
mîntului de specialitate, avem dato
ria să trecem în cel mai scurt timp 
la înfăptuirea programului coordo
nat de măsuri care, conform proiec
tului de Directive, este menit să a- 
sigure baza tehnică-industrială pen
tru fabricarea în țară, în propor
ție crescîndă,. a utilajelor destinate 
realizării programului de energe
tică nucleară, precum și cadrele 
specializate necesare acestei ramuri 
noi a economiei — arăta dr. ing. Io
nel Purica, șeful secției de fizică și 
tehnica reactorilor. Este nevoie să 
asigurăm exploatarea optimă a a- 
paraturilor de care dispunem în in
stitut, pregătindu-ne în același timp 
pentru , a lucra cu utilajele de înalt 
nivel tehnic necesare înfăptuirii pro
gramului nuclear național. Putem a- 
sigura depășirea angajamentului luat 
de institutul nostru privind realiza
rea pe bază de contracte a unor ve
nituri la bugetul statului în valoare 
de cel puțin 30 de milioane de lei.

— Prin crearea în cadrul institu
tului nostru a unui consiliu științi
fic, a fost asigurat cadrul organiza
toric pentru confruntarea ideilor și 
propunerilor — a spus conf. dr. 
Aretin Corciovei. Avem însă dz 
toria să stimulăm mai 
participarea activă a tuturor . 
liștilor la soluțion»xA^ ,^'-...ȘPJj'jia- ftiridampntalp problemelorcălnS^ “le institutului. Cred 
vgjjpnțj-jpdl realizării eficiente a pre- 
. Joilor programului nuclear națio-

vremea
Timpul probabil pentru 1, 2 și 3 

iulie. In țară : Vreme în general fru
moasă și relativ călduroasă. Cerul

va fi variabil, mai mult senin noap
tea și dimineața. Vor cădea averse 
izolate. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între 10 și 20 grade, iar ma
ximele între 23 și 33 grade. In 
București : Vreme în general fru
moasă. Cerul va fi variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere.

Delegația de activiști ai Asociației 
de prietenie sovieto-române, condu
să de G. M. Borian, președintele 
Filialei armene a Asociației, adjunct 
al ministrului culturii din R. S. Ar
meană, care ne-a vizitat țara la in
vitația Gonsiliului General al 
A.R.L.U.S., a părăsit duminică la a- 
miază Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost condusă de Mi

hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institutu
lui Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea, membru al Bi
roului Consiliului General al 
A.R.L.U.S, și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

„Turul României" s-a încheiat FOTBAL

■a-

piugiaimuui uuvicai liapv 
ar fi bine ca pentru întocmi

rea corespunzătoare a planului de 
cercetare și producție al institutului 
pe anul 1970, tematicile legate 
dezvoltarea cercetărilor nucleare 
fie dezbătute pe secții.

— îmi exprim acordul deplin

de 
să

Constantin PRIESCU

. . cu sarcinile pe care proiectul de Direc
tive le trasează privind accelerarea 
procesului de valorificare a rezul
tatelor cercetării, scurtarea ciclurilor 
de cercetare, proiectare și aplicare 
în producție a rezultatelor obținute 
— spunea tov. ing. Eugen Mîndru, 
de la sectorul ateliere centrale. în 
acest sens, consider că institutul nos- 

—.‘™—snorească preocuparea pentru a forma'uin i:mp nu „u. 
mai specialiștii cu pregătire superi
oară, ci și tehnicieni necesari pro
gramului nuclear.

fn același spirit concret, de lucru, 
au luat cuvîntul și alți vorbitori, 
printre care tov. Ion Brînduș, doc
tor în fizică, președintele comitetu
lui sindicatului, care sugera intensi
ficarea în institut a preocupărilor 
legate de perfecționarea pregătirii 
cadrelor, sau doctorul în chimie 
Petru Frangopol, care releva utili
tatea unei mai largi folosiri a Bu
letinului I.F.A. pentru dezbaterea 
problemelor ce reies din documen
tele pentru Congresul al X-lea al 
partidului.

A PLANULUI Șl A ANGAJAMENTELOR
(Urmare din pag. I)

dețean de partid, care, la fața locului 
— împreună cu organizațiile de par
tid — au stabilit măsuri concrete 
pentru redresarea activității lor. Con- 
comitert, s-a cerut și sprijinul orga
nelor centrale, al unor ministere. U- 
nele din iceste foruri de resort nu au 
ră,ȘP“n.s, , ’nsă, semnalelor noastre. 
Atit Minisțeru] Industriei Construcții- 
J?.r 4®. Mașini, Comitetul de Stat a) 
Planificării, pț șj Ministerul Comer
țului Exteno- cunosc faptul că „Elec- 
țroputere" îhîmpină anumite nea- 
}“n?u,7 'J1 aPrO'izionarea tehnico-ma- tenala de la fulnizorii interni și din 
import. Cu toate aceBtea deficiențe
le respective nu s.au înlăturat in- 
n/n 71"3 est6 Pusă situația 
fJL^;nu ^S1 ,cu raiklament superior 

Ș’> forta de nuncă de care 
d7 a ,nu’și realiza exemplar 

sarcinile de plan, contactele înche- 
iat(S cu beneficiarii.

Anumite neajunsuri persistă și în 
domeniul realizării integra» a Dlanu- 
ui de investiții Potrivit Revederi' 

lor, în acest an urmează să intre în 
funcțiune numeroase obiectiv, Drin- 
tre care noi capacități de producție 
la combinatul chimic, fabrica dt con
serve Calafat, fabrica de produse lac
tate. Rezultatele obținute pînă la j 
iunie a.c. în acest domeniu nu sînt 
mulțumitoare. Cele mai mari rămîneri 
în urmă se înregistrează la obiecti
vele ce aparțin Ministerului Industri
ei Alimentare. Sesizînd aceste defi
ciențe, comitetul județean de partid 
a_ invitat conducerea acestui minister 
sa analizeze temeinic situația creată 
și. împreună, au stabilit măsuri con
crete, menite să asigure recuperarea 
rămînerilor în urmă și respectarea 
termenelor de punere ln funcțiune.

Regretăm că parte din măsurile fi
xate nu au fost aplicate operativ și, 
ca atare, situația unor șantiere nu s-a 
schimbat cu mult în bine.

La fabrica de conserve din Calafat, 
obiectiv planificat să intre în funcți
une la sfîr.șitul primului semestru a.c., 
în cinci luni s-a realizat doar 20,1 la 
sută la total investiții și 41 la sută la 
construcții-montaj. Iar la fabrica de 
produse lacțate proporțiile respective 
sînt de 14,7 la sută și 24,4 la sută, 
pentru ca la fabrica de bere ele să 
se cifreze la 16,8 la sută și, respectiv, 
28,6 la sută. Asemenea rămî
neri în urmă au la bază slaba orga
nizare a muncii pe șantiere, dar și 
lipsa de intervenție a titularului de 
investiții pentru a impulsiona ritmul 
lucrărilor de construcții-montaj, a a- 
sigura utilajele tehnologice prevăzu
te în proiect.

Pentru ca aceste capacități de pro
ducție să se încadreze cît mai rapid 
în avîntul general al dezvoltării eco
nomiei naționale — evident, după 
darea lor în exploatare — la indica
ția secretariatului comitetului jude
țean de partid, un colectiv al comisiei 
economice a analizat modul în care 
beneficiarii au asigurat necesarul de 
cadre bine pregătite tehnic-profesio- 
nal. La unitatea nouă de îngrășămin
te azotoase din cadrul combinatului 
chimic, fabrica de conserve Calafat, 
fabrica și depozitul de fermentat tu
tun fabrica de produse lactate, la 
alte capacități cu termen de punere 
în funcțiune în acest an sînt nece
sari peste 3 000 muncitori, din cele 
mai diverse profesii. Un număr în
semnat de muncitori și cadre de spe
cialiști va fi asigurat, desigur, prin 
redistribuirea personalului actualelor 
secții de fabricație. Mulți, însă, au 
fost calificați, fie la locul de muncă, 
fie prin școli profesionale. O bună

parte din cadrele care vor lucra în 
noile unități, participă de pe acum 
la montajul și efectuarea prooelor 
tehnologice — și anume, la Combi
natul chimic, Uzina de reparat loco
motive Diesel și altele Nu putem 
însă înțelege de ce la fabrica de con
serve Calafat planul de recrutare și 
pregătire a cadrelor nu a fost fun
damentat temeinic, nu s-au avut în 
vedere nevoile reale ale producției și 
posibilitățile locale de recrutare a 
forței de muncă. In loc să recruteze 
muncitori pe plan local, s-a prevăzut 
ca Ministerul Industriei Alimentare 
să-i trimită de la alte unități simi
lare din țară. în schimb, s-a stabilit 
ca tehnicienii, maiștrii tehnologi și 
mecanicii de întreținere să fie recru
tați de la Calafat și din împrejurimi, 
locuri unde astfel de cadre nu se gă
sesc. Iată, deci, cît de superficial pri
vește acest titular de investiție asi
gurarea forței de muncă — condiție 
esențială pentru bunul mers al noilor 
obiective industriale.

In adunările generale extraordina
re ale organizațiilor de partid s-a 
menționat că toate aceste pro
bleme sînt de excepțională în
semnătate, că soluționarea lor tre
buie considerată ca o sarcină per
manentă a organelor și organiza
țiilor de partid, a comitetelor de di
recție. Avem de îndeplinit mari obli
gații în domeniul economic — în 
special în domeniul realizării planu
lui de investiții Nimic nu este mai 
stringent la ora actuală decît concen
trarea eforturilor pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă la toți indicato
rii, fiindcă numai în acest fel putem 
răspunde cu cinste angajamentelor 
luate în fața partidului, putem întîm- 
pina cu fruntea sus Congresul a! 
X-lea și cea de-a XXV-a aniversare 
a eliberării patriei. I

învingători: J. Wanzlik (R.D.G.) 
și echipa „România B“

început la Galați acum 11 zile. Tu
rul ciclist a). României s-a încheiat 
ieri după amiază pe velodromul Di
namo din Capitală, cu victoria finală 
a alergătorului Jiirgen Wanzlik (R.D 
Germană). La capătul a 1 509 km, 
cît au măsurat cele 12 etape, învingă
torul a totalizat timpul de 36 ore 41 
minute 16 secunde, fiind urmat ia 2 
minute și 23 de secunde pe compa- 
trioții noștri Vasile Tudor și Ale
xandru Sofronie. din echipa secundă 
a României. în întrecerea pe echipe 
din 12 formații reprezentative de țări 
și de club, primul loc l-a ocupat 
România B, alcătuită din V. Tudor. 
Al. Sofronie. C. Grigore, N. Ciumeti 
și V. Selejan. Pe locurile 2 și 3, 
R. D. Germană și respectiv Franța. 
Primii trei tn celelalte două cla
samente ale „Turului 'României" 
au fost; v. Hezard -icFranța) 66 
puncte, S. Huster (R.D.G.) 47 puncte, 
G. Viard (Franța) 44 puncte - în 
clasamentul cățărătorilor ; și J 
Wanzlik (R.D.G.) 72 puncte. V. Tudor 
(România B) 53 puncte, B. Patzig

(R.D.G.) 49 puncte — în clasamentul 
pe puncte, denumit și al sprinterilor.

„Marea buclă", urmărită pe între
gul traseu de un foarte numeros pu
blic, a cunoscut un remarcabil suc
ces pe plan tehnic și spectacular. 
Etapă de etapă, marea majoritate a 
cicliștilor au participat la numeroase 
acțiuni dinamice, deosebit de pasio
nante. Lupta a fost extrem de echi
librată, fapt ilustrat de diferențele 
minime de timp existente între aler
gători în clasamentele de etapă ca 
și în cele finale. Fără îndoială, nive
lul ridicat al competiției este 
ilustrat de media orară generală : 
timpul total înregistrat de învingător 
reprezentînd o viteză medie de 41,120 
km pe oră I

Ultima etapă a „Turului României", 
disputată pe ruta Brașov—Ploiești— 
București, care încă ar fi putut mo
difica pozițiile fruntașilor cursei, a 
avut o desfășurare extrem de agitată, 
încă din plecare, asistăm la evada
rea a doi din veteranii ciclismului 
nostru — Gabriel Moiceanu (Româ
nia A) și Francisc Gera (Steaua).

Un duș rece
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ARE CUVÎNTUL ÎNVIN
GĂTORUL. — „Am obținut o 
victorie neașteptată, dar pentru care 
am muncit din răsputeri. Faptul mă 
bucură cu atît mai mult cu cît sînt 
la prima mea competiție internațio
nală pe etape. Am avut emoții pînă 
aproape de București, căci rivalii 
mei principali — Tudor, Sofronie și 
Andresen — m-ar fi putut ataca de
cisiv. Mi-a plăcut cursa, deși traseul 
a fost greu. Aș fi preferat totuși e- 
tape ceva mai lungi...". (JURGEN 
WANZLIK — R.D.G.).

0TURUL ROMÂNIEI, 
MfîRE REUȘITĂ. — „Subliniez 
întîi mediile orare apreciabile într-o 
serie de etape. Echilibrul de forțe a 
fost evident. Regiunile vizitate m-au 
îneîntat. Asemenea trasee sînt o 
desfătare chiar și pentru cicliști, deși 
ei trec în goana bicicletelor pe șo
sea. Apreciez competența corpului de 
arbitri. Este o plăcere să-i vezi în 
exercițiul funcțiunii. Compatrioții mei 
în această competiție nu s-au acomo
dat prea bine cu profilul etapelor 
și nici cu variația de climă. (RO
BERT DIRICKX — Belgia, membru 
în juriul internațional al „Turului 
României").

CONTĂTI PE NOI SI LĂ 
ĂNUL... Numai cuvinte bune des
pre acest „Tur al României", pentru 
mine o premieră foarte frumoasă, la 
care am admirat un buchet de rutieri 
tineri, bine pregătiți și destul de 
inimoși. îmi pare rău de două lu
cruri : că etapele n-au avut mai mult 
„munte" și că cicliștii francezi au 
fost... recordmanii panelor de baieu. 
Indiscutabil „tricolorii" mei puteau 
obține rezultate mai bune. Cred însă 
că totuși n-au dezamăgit. Traseul în 
general m-a îneîntat; v-o spun și ca 
specialist în ciclism, și ca admirator

minute
sosire

al naturii. Să nu uit, aveți un public 
admirabil ; e o desfătare să-1 vezi 
manifestîndu-și entuziasmul, priete
nia în asemenea împrejurări. Dacă la 
anul vom fi invitați din nou la „Tu
rul României", vă rog să contați. 
Venim cu foarte mare plăcere. Feli
citări și mulțumiri". (ROBERT OU- 
BRON — antrenorul și directorul 
tehnic al echipei Franței).

fîM F&CUT TOT CE O 
PUTUT... Cu excepția anului tre
cut, am participat în „Turul Româ
niei" ediție de ediție, începînd din 
1953. Prin comparație, această ediție 
a fost superioară mult celorlalte. Ca 
nivel tehnic, ca interes pentru public 
și pentru cicliști, ca echilibru de forțe 
în caravană. Wanzlik a cîștigat pe 
merit. Este cel mai bun. Cu mai 
multă atenție în unele momente ale 
primelor etape, poate totuși am fi 
avut acum o victorie românească. Pe . 
echipe, existau mari șanse ca noi, 
cei din echipa A a României, să fi 
cîștigat. L-am pierdut însă pe Zie
gler, iar eu, deși am încercat totul, 
n-aș fi putut face mai mult. Ceilalți 
coechipieri... (GABRIEL MOICEA
NU — din echipa România A).

PĂREREĂ... ULTIMULUI 
CLSSĂT. —— Nu-s fericit, desigui 
ca în acest „Tur al României" atît 
de interesant, mi-a revenit, cum se 
zice, lanterna roșie. N-aș fi ajuns în 
această situație, dacă G. Ciumeti și 
Gh. Răceanu nu erau eliminați din 
cursă (în acel moment erau în urma 
mea) și dacă, datorită unei defecțiuni 
mecanice, nu pierdeam cam o ju
mătate de oră într-una din primele 
etape. Cum am numai 19 ani și-s la 
prima participare în „Turul Româ
niei", sper să mă reabilitez". (M. 
HRISOVERI — din echipa C. S. 
Brăila).
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Prinși la începerea urcușului spre 
Predeal, plutonul se agită din nou, 
căci francezul Hezard și norvegianul 
Andresen — abili cățărători — lan
sează un atac puternic. La Azuga, din 
nou regrupare. La Bușteni o temera
ră acțiune încearcă Șt. Suciu (Dezro
birea Brașov). El ia un avans sub
stanțial, plonjînd pe serpentinele că
tre Comarnic cu o viteză fantastică : 
90 de kilometri la oră I Plutonul nu 
„acceptă" însă nici această tentativă; 
cum alți și alți outsaideri își încearcă 
șansele de a scăpa în față, fugarul 
este ajuns. La Cîmpina. M. Rîndașu 
(Metalul Plopeni), iar la Ploiești D. 
Nemțeanu (C. S. Brăila) fac ca, prin 
reușita lor de a cîștiga sprinturile 
respective, agitația din pluton să se 
mențină. Pe la Snagov se rulează 
însă în grup compact, semn al obo
selii acumulate pînă atunci, dar pre
vestind „furtuna" ce se va dezlăn- 
țui în apropiere de București și apoi 
pe străzile către intrarea velodro
mului Dinamo. Finalul este asemănă
tor celui din ediția precedentă a „Tu
rului României" ; Teodor Puterity 
(Steaua) se desprinde singur în față 
și cîștigă etapa, devansîndu-i cu 17 
secunde pe Nemțeanu și pe olande
zul Kroonen. Plutonul sosește la un 
scurt interval, fruntașii cursei, ca 
de altfel și ceilalți alergători, nemai- 
avînd ce cîștiga, dar nici ce pierde...

Aseară, în cadrul unei festivități 
speciale, fruntașilor ediției a XVIII-a 
a „Turului României" le-au fost ofe
rite premii și trofee din partea or
ganizatorilor : Federația română de 
ciclism, A. S. Loto-Pronosport și zia
rul „Sportul".

Felicitîndu-i pe învingători, pe or
ganizatori. pe toți acei „anonimi" ai 
curselor cicliste (antrenori, arbitri, 
mecanici, medici, maseuri, tehni
cieni),. merită apreciate totodată efor
turile pe care le-au depus pentru 
reușita popularei competiții. Direcția 
circulației din Inspectoratul general 
al miliției și direcțiile județene res
pective, toate forurile locale.

Ion DUMITRIU

în cîteva
IN MECIUL ATLETIC ROMA

NIA—R. F. A GERMANIEI (echi
pele feminine), desfășurat ieri la 
Constanța, victoria a revenit oaspe- 
telor cu scorul de 76—59. După 
cum ne transmite corespondentul 
nostru, deși la startul unora din
tre probe s-au prezentat sportive 
consacrate pe plan internațional, 
medaliate olimpice, rezultatele în
registrate nu au fost de o valoare 
deosebită. în duelul dintre campi
oana olimpică la aruncarea discu
lui, Lia Manoliu, și recordmana 
mondială Liesel Westermann, vic
toria a revenit ultimei, care a rea
lizat o aruncare de 60,68. m (Lia 
Manoliu a obținut 57,84 m). Alte 
rezultate . Viorica Viscopoleanu 6,15 
m (locul I) ; Valeria Bufanu — 13,7, 
nou record la 100 m garduri și Ma- 
ria Lincă 4:27,4 pe 1 500 m, de ase
menea nou record.

In cadrul MECIULUI ATLETIC 
UNGARIA—R. D. GERMANĂ de la 
Budapesta, atletul Hans Peter Giess 
(R.D.G.), în vîrstă de 22 de ani. a 
stabilit un nou record european la 
aruncarea greutății cu o perfor
manță de 20,64 m. Vechiul record 
era de 20,49 m și aparținea compa
triotului său Lottenburg. Alte re
zultate mai importante: ciocan 
Szivotzki (Ungaria) 72,58 m ; 5 000 
m Scholtz (R.D.G.) 14’01” 4/10 : su
liță femei Nemeth (Ungaria) 60.58 
m ; 100 m plat Haase (R.D.G.)
10”2/10 ; triplu salt Kalocsai (Un
garia) 16,43 m.

în „Cupa 
balcanică"
Ieri, pe stadionul „Republicii" din 

Capitală, s-au desfășurat ultimele 
întîlniri din ediția de anul acesta 
a „Cupei balcanice" la fotbal, orga
nizată pentru echipele de tineret 
(celelalte meciuri s-au disputat, după 
cum se știe, la Sibiu și Rîmnicu 
Vîlcea).

Rezultatele partidelor care au 
avut loc pînă ieri au făcut ca 
meciul România-Grecia să aibă ca
racterul unei adevărate finale. Ne
învinsă pînă la întîlnirea de ieri 
după amiază, formația noastră a ce
dat la un scor categoric (0—4), după 
o comportare sub orice critică. Do- 
mide, Dumitru (Rapid), Fl. Dumi
trescu, Deselnicu, Petreanu, Lupu- 
leseu și ceilalți fotbaliști români 
care au luat parte la joc au fost 
adevărate umbre ale jucătorilor ce 
ar fi trebuit să fie. Formația Greciei 
se întoarce la Atena cu trofeul și 
cu o victorie oficială asupra echipei 
de tineret a României. Necontestînd 
deloc evoluția frumoasă a jucă
torilor greci;, meritul lor în obține
rea rezultatului, trebuie să spunem 
că ei n-au avut în față o veritabilă 
și reprezentativă echipă de tineret 
a fotbalului nostru, ci o echipă hi
bridă, încropită de forul nostru de 
specialitate pe baza unor „princi
pii" (obținerea cu orice preț a re
zultatului, pregătire de mîntuială, 
lipsă de perspectivă etc) atît de des 
criticate, .ani de-a rîndul. Vrem să 
fim bine înțeleși : nu sîntem atît de 
supărați de faptul că am pierdut, ci 
de felul în care am pierdut, de peni
bila exhibiție pe care ne-au oferit-o 
tinerii noștri fotbaliști

In deschidere : Albania—Bulgaria 
3—1 (0—0).

Clasament final : 1. GRECIA 6
puncte (golaveraj 8—4) ; 2. ROMA
NIA 6 puncte (golaveraj 6—7) : 3. AL
BANIA 4 puncte ; 4. Bulgaria 3 punc
te i 5. Turcia 1 punct.

V. PAUNESCU

rînduri
COMPETIȚIA INTERNAȚIO

NALĂ DE LUPTE „CUPA MA
MAIA" a luat sfîrșit cu victoria 
luptătorilor sovietici. La greco- 
romane, pe primul loc s-a situat 
echipa Sparta Odessa, iar la libere 
victoria a revenit formației Avan
gard Odessa.

AU FOST STABILITE PRIN 
TRAGERE LA SORȚI GRUPELE 
COMPETIȚIEI INTERNAȚIONALE 
MASCULINE DE VOLEI DOTATA 
CU „CUPA MONDIALĂ", care se 
va desfășura între 13 și 20 septem
brie în mai multe orașe din R. D. 
Germană. Iată componenta acestor 
grupe :

Grupa A (Berlin) : R. D. Ger
mană, România, Cehoslovacia. Tu
nisia, Grupa B : (Leipzig), Japonia, 
Brazilia, Cuba. Polonia : grupa C 
(Halle) : U.R.S.S., R. F. a Germa
niei, Bulgaria, R.P.D. Coreeană.

LA ZAVIDOVIC1, ÎN CADRUL 
„CUPEI TASMAJDAN" LA HAND
BAL MASCULIN, echipa Japoniei a 
învins cu 19—18 (13—8) echipa
Iugoslaviei. U.R S.S. a dispus cu 
23—18 (11—7) de echipa Ungariei. 
Sîmbătă selecționata României a 
avut zi liberă.

BOXERUL IUGOSLAV DE CAT. 
SEMIGREA IVAN PREBERG 
ESTE NOUL CAMPION PROFE
SIONIST AL EUROPEI. în gala de 
la Zagreb el l-a învins la puncte 
pe englezul Avoth. Pînă mai zilele 
trecute, campionul acestei catego
rii era danezul Tom Bogs, care a re
nunțat la centură fără luptă.



viața internațională
a reprezentanților
armatelor statelor

G. Heinemann se va opune

tatul de la Varșovia
de înarmare nucleară

oricărei
participante la Tra

PRAGA 29 (Agerpres). — Intre 
23 și 27 iunie a avut loc Ia Praga 
cea de-a doua întîlnire a repre
zentanților armatelor statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via consacrată filmelor didactice 
militare. Au participat delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, Re
publica Socialistă România, R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

’ S.U.fl

FnsM «reședințe do

dezviltirii

Delegați la Congresul reprezentanților poporului din Vietnamul de sud se îndreaptă spre clădirea unde s-a ținut 
congresul, aflată într-o regiune elibe rată a țării

CORESPONDENTA DIN GENEVA DE LA HORI A LIMAN

ei in cont

avînd

Un grup de savanți din 18 țâri din care au facut Parte> Printre

la 
din

Recenta sesiune jubiliară a Con
ferinței internaționale a muncii 
s-a desfășurat sub semnul aniver
sării unei jumătăți de secol de la 
întemeierea Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.).

Lucrările conferinței s-au axat pe 
o serie de probleme vitale care preo
cupă țările membre. Vorbitorii au 
recurs adesea la o serie de date și ci
fre care conturează prin ele însele 
aria vastă a preocupărilor O.I.M., 
ilustrînd cu pregnanță acuitatea aces
tor probleme. Anuarul statistic al Na
țiunilor Unite pe 1968 precizează că 
în perioada 1958—1967 activitatea e- 
conomică mondială a înregistrat noi 
recorduri importante, dar că în ace
lași timp decalajul între țările în 
curs de dezvoltare și cele industriali
zate s-a accentuat și mai mult. De 
pildă. în timp ce producția indus
triei și agriculturii a sporit în medie 
cu 39 la sută în țările înaintate eco
nomic, ea a progresat numai cu 
21 la sută în cele în curs de dezvol
tare. Șomajul fiind un reflex direct 
al subdezvoltării, capătă dimensiuni 
alarmante în țările „lumii a treia". 
Dacă în Suedia din totalul populației 
active, 83 la sută erau, în anul 1965, 
salariați, în Pakistan procentul se 
reduce la 33 la sută, în Sierra Leone 
la 11 la sută, iar în Botswana la 
8 la sută. Desigur, așa cum s-a arătat 
în cursul conferinței, cifrele statis
tice se camuflează adesea sub per
deaua de fum a folosirii parțiale a 
mîinii de lucru și de aceea propor
țiile flagelului nu pot nici măcar fi 
estimate. După unele aprecieri, vo
lumul șomajului total ar cuprinde 
aproximativ 80 milioane de persoane, 
în țările în curs de dezvoltare, so- 
majul parțial lovind alte cîteva zeci 
de milioane. Se apreciază că anul 
viitor vor fi în lume încă 30 de mi
lioane de oameni în căutare, de lu
cru, dintre care 26 de milioane în 
țările în curs de dezvoltare. Majo
ritatea acestora sînt tineri. Anul tre
cut în Nigeria 1,8 milioane de tineri 
care și-au terminat cursurile școlare 
au completat rîndurile armatei de 
șomeri.

Conferința internațională a muncii 
a dezbătut pe larg cauzele acestor 
fenomene. N-au lipsit voci care să 
le caute originile în așa-zisa ..ex
plozie demografică". Cei mai multi 
vorbitori au combătut însă această 
teză malthusianistă. Numeroși dele
gați au insistat asupra cercului vicios 
dezvoltare — desfacere. Delegatul 
muncitorilor indieni preciza. între 
altele, că țările „celei de-a treia 
lumi" luptă pentru a-și dezvolta eco
nomia și a-și asigura piețe pentru 
produsele lor, dar concurenta și ob
stacolele tarifare sau netarifare ză
dărnicesc toate aceste eforturi. _„A- 
ceasta, a subliniat el, ne obligă să 
răminem în urmă, tot mai în urmă, 
an după an, în raport eu țările in
dustrializate, care progresează mult 
mai repede".

De altfel. Anuarul statistic al 
O.N.U. stă mărturie : partea țărilor 
capitaliste industrializate în comer
țul internațional a trecut de la 67 la 
sută în 1960 la 70 la sută în 1967 ; 
dimpotrivă, partea țărilor în curs de 
dezvoltare a scăzut. în această pe
rioadă. de la 21 la sută la 18 la sută. 
Deteriorarea termenilor de schimb 
dintre țările capitaliste dezvoltate și 
țările în curs de dezvoltare se re
flectă în nivelul scăzut al producției 
și productivității din acestea din 
urmă, în flagrantele disparități eco
nomice și sociale dintre națiunile 
bogate și cele sărace, în faptul că — 
așa cum a arătat în concluziile sale 
directorul general al O.I.M., David 
A. Morse — „avantajele sociale ale 
primului deceniu al dezvoltării au 
fost neglijabile pentru cea mai mare 
parte a omenirii".

în centrul conferinței s-a aflat, 
ca temă principală. Programul mon
dial de valorificare și utilizare a 
forței de muncă lansat de O.I.M. 
Discuțiile s-au desfășurat într-o at
mosferă de lucru. Astfel, a fost posi
bilă degajarea sarcinilor care revin 
O.I.M. în elaborarea strategiei celui 
de-al doilea deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare. S-a afirmat 
adeseori în cursul dezbaterilor prin
cipiul după care „nu poate exista jus
tiție socială fără o distribuție echi
tabilă a bunurilor". în acest sens, 
se impune axiomatic cooperarea in
ternațională, astfel îneît întreaga u- 
manitate să poată beneficia de pe 
urma cuceririlor științei și tehnicii.

Comunicat bulgaro-algerian
I
I
S
I
I
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SOFIA 29 (Agerpres). — Comuni
catul cu privire la vizita făcută de 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, la 
Alger menționează că guvernele ce
lor două țări și-au reafirmat hotă-

BONN 29 (Agerpres). — Gustav 
Heinemann, care va fi instalat 
marți ca președinte al R. F. a Ger
maniei, în locul lui Heinrich Lueb- 
ke, a declarat într-un interviu acor
dat revistei „Der Spiegel" că se va 
opune oricărei intenții de a se echi
pa forțele armate vest-germane cu 
arme nucleare.

Heinemann s-a opus, de aseme
nea, unei propuneri a Partidului 
liber democrat privind alegerea 
președintelui prin sufragiu univer
sal, arătînd că aceasta nu ar fi în 
conformitate cu constituția.

Toate intervențiile delegaților 
avut ca numitor comun necesitatea 
ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc. în această privință, contri
buția O.I.M, poate consta într-o asis
tență calificată în vederea creșterii 
volumului utilizării forței de muncă. 
S-a subliniat că „revine fiecărei 
țări să realizeze acest obiectiv în 
cadrul regimului social pe care și l-a 
ales". Numeroși vorbitori au împăr
tășit, fără rezerve, ideea conținută 
in mesajul pe care președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, l-a 
adresat Conferinței, după care în
făptuirea țelurilor propuse nu se 
poate concepe decît prin așezarea 
relațiilor dintre state pe baza princi
piilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc.

Din dezbateri a reieșit de asemenea 
necesitatea schimbării structurilor 
vechi care alimentează subdezvol
tarea. Raportul directorului general 
al O.I.M. a subliniat pe drept cuvînt 
că un program de valorificare și 
utilizare a forței de muncă comportă 
în primul rînd transformarea struc
turii agrare, a structurii ' econo
mice și sociale înapoiate, fără de 
care nu sînt posibile nici industriali
zarea, nici acumularea la capital ne
cesar investițiilor productive, nici 
creșterea producției’ și a productivi
tății.

Trebuie remarcat că delegația ro
mână a adus o contribuție substan
țială în elucidarea complexelor pro
bleme dezbătute. Reprezentanții țării 
noastre au făcut sugestii prețioase 
în vederea îmbunătățirii Programu
lui mondial de utilizare a forței de 
muncă, astfel îneît el să devină un 
adevărat instrument de acțiune, con
ceput ca parte integrantă a strate
giei globale a dezvoltării. Aprecierile 
pozitive pentru contribuția României 
în sînul organizației au fost confir
mate prin alegerea țării noastre ca 
membru titular guvernamental, pe o 
perioadă de trei ani. în consiliul de 
administrație al O.I.M.

Se poate afirma, la închiderea lu
crărilor Conferinței internaționale a 
muncii, că dezbaterile au avut un 
caracter realist și constructiv.

(Urmare din pag. I)

în 
timp, 

contribuție 
mondiale 
întărirea 

în lume“.

. i, în a 
aducem întreaga 
întărirea forțelor 

socialismului, la

fermă a României pe calea socialis
mului, dezvoltînd industria, agricul
tura, știința și invățămîntul, ridicind 
nivelul de viață al poporului, ne în
deplinim o înaltă îndatorire națio
nală. In același timp, procedînd ast
fel, ne îndeplinim și o importantă 
îndatorire internațională pentru că 
noi știm că numai în măsura in care 
fiecare țară socialistă este mai puter
nică, obține succese tot mai mari în 
făurirea vieții noi, se întărește forța 
lagărului socialist, se cimentează uni
tatea, se asigură triumful socialismu
lui și păcii în lume“. în același sens, 
la Consfătuirea de la Moscova, secre
tarul genera) al partidului nostru a 
subliniat : „Fiind comuniști români, 
noi sîntem apărători hotărîți ai inte
reselor naționale ale poporului nos
tru, nu precupețim nimic pentru a 
asigura edificarea socialismului 
România — și, în același 1 
ne 
la 
ale 
pozițiilor comunismului
Marile înfăptuiri ale poporului ro
mân în cei 25 de ani de la 
eliberare în toate domeniile vieții 
sociale, programul de înaintare pe 
calea desăvârșirii construcției so
cialiste, întruchipat în Tezele și în 
proiectul de Directive pentru Con
gresul al X-lea al P.C.R., confirmă 
justețea și viabilitatea politicii Parti
dului Comunist Român, a liniei sale. 
Legătura indisolubilă cu clasa 
muncitoare și cele mai largi mase 
ale celor ce muncesc, unitatea și 
coeziunea întregii societăți în jurul 
partidului, dragostea, prețuirea și 
recunoștința de care se bucură 
Partidul Comunist Român din partea 
întregii națiuni, a tuturor cetățeni
lor țării fără deosebire de naționa
litate, își au izvorul tocmai în de
votamentul cu care el militează pen
tru desăvîrșirea construcției noii 
societăți, pentru înflorirea Româ
niei socialiste, îngrijindu-se de îm
binarea permanentă și armonioasă a 

rîrea de a milita pentru destinderea 
încordării internaționale, pentru sta
bilirea unei păci trainice în lume, 
împotriva imperialismului, colonialis
mului, neocolonialismului. Bulgaria 
și Algeria au subliniat din nou ne
cesitatea retragerii trupelor israelie- 
ne de pe teritoriile arabe ocupate 
și au reafirmat solidaritatea lor cu 
lupta eroică a poporului vietnamez.

Cele două țări au hotărît să facă tot 
posibilul pentru întărirea prieteniei 
și colaborării lor. Ele au constatat 
că există mari posibilități pentru 
dezvoltarea relațiilor lor în dome
niul comerțului, economiei și teh
nicii. In acest scop, la sfîrșitul anu-1 
lui va avea loc o sesiune specială 
a comitetului mixt de colaborare 
economică și tehnico-științifică.

Houari Boumediene a acceptat in
vitația de a face o vizită oficială în 
Bulgaria.

Cu cîtva timp în urmă la 
Kinshasa a fost publicat un am
plu studiu asupra activității e- 
conomice și financiare congoleze 
în ultimul deceniu, înfățișînd în 
mod sintetic evoluția acestei țări 
după cucerirea independenței.

După cum se arată în raport, 
naționalizarea companiei Union 
Miniere, considerată ca un „stat 
în stat“ a permis Congoului să 
treacă la o nouă politică eco
nomică, exercitindu-și controlul 
asupra companiilor ce-și desfă
șoară activitatea între- granițele 
țării. De asemenea, au fost a- 
doptate o serie de proiecte fi
nanciare și economice menite să 
sporească producția de export și 
să asaneze finanțele — cum a 
fost reforma monetară în urma

în Republica 
Democratică Congo

căreia francul congolez a fost 
înlocuit prin zair.

Un important obiectiv fixat a 
fost și este extinderea și conso
lidarea activității industriale și 
extractive. încurajarea acestor 
sectoare a dus la sporirea pro
ducției de cupru de la 315 000 
tone în 1966 la 360 000 de tone 
în 1968. în aceeași perioadă s-au 
făcut explorări geologice care 
au permis depistarea de noi mi
nereuri. Astfel la Musshi au fost 
descoperite zăcăminte de cupru 
estimate la 30 milioane de tone. 
Pe de altă parte la Komoto, în 
apropierea orașului Kolwezi, a 
intrat în funcțiune un concen
trator gigant de minereu de cu
pru care va permite o sporire 
considerabilă a producției în a- 
cest sector. Rezultate bune s-au 
obținut și în agricultură. Expor
turile agricole au fost în 1967 
cu peste 30 la sută mai mari 
decît în anul precedent. Ca ur
mare a acestei situații, rezer
vele valutare au atins nivelul 
cel mai ridicat în ultimii 10 ani.

Sînt date care arată că la cea 
de a noua aniversare, Republica 
Democratică Congo, deși mai are 
de depășit o serie de greutăți de 
ordin economic și politic legate 
în special de încercările unor 
monopoluri străine de a se ames
teca în treburile sale interne, 
se prezintă cu un încurajator 
tablou de realizări.

sarcinilor patriotice și internaționa
liste.

Internaționalismul este ideologia 
solidarității de clasă în scopul luptei 
comune a detașamentelor clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor înain
tate pentru victoria socialismu
lui în fiecare țară și în lumea 
întreagă. El se manifestă prin spri
jinul. reciproc pe care și-l acordă în 
luptă diferitele detașamente ale miș
cării revoluționare. în acest cadru se 
înscrie sprijinul acordat clasei mun

Îmbinarea armonioasă'
a intereselor naționale
cu cele internaționale—7

citoare, forțelor progresiste din țările 
capitalului care se ridică pentru a- 
părarea drepturilor lor, împotriva 
persecuțiilor reacțiunii, pentru trans
formări revoluționare. Solidaritatea 
dintre țările socialiste, dintre parti
dele comuniste se manifestă în pro
bleme fundamentale ale luptei co
mune ; unitatea nu exclude, ci pre
supune ca fiecare partid comunist, 
prin aplicarea vie, creatoare a 
adevărurilor generale ale marxism- 
leninismului la condițiile specifice în 
care acționează, pe baza unei gîn- 
diri proprii, să se manifeste activ în 
viața internațională, să-și aducă con-

La conducerea Frontului 
Național de Eliberare din 
Yemenul de Suda fost numit un 
nou comitet executiv, alcătuit din cinci 
membri, anunță agenția M.E.N. Din 
noul comitet fac parte : Salem Ah 
Rabye, președintele Consiliului prezi
dențial format recent, Aly Antar, Mo
hamed Saleh Al-Aulaqi, Abdul Fattah 
Ismail Al-Jaufi, secretar general al 
Frontului Național de Eliberare. Con
siliul prezidențial a preluat conducerea 
Yemenului de Sud, după demisia, sur
venită săptămîna trecută, a președin
telui Kahtan Al Shaabi.

Capitala Malayeziei,Kua,a 
Lumpur, a fost din nou în ultimele 
24 de ore scena unor ciocniri violente 
între elemente aparținînd unor grupări 
etnice diferite. în unele puncte ale 
orașului au fost semnalate incendii. 
Mai multe persoane și-au pierdut viața 
în cursul incidentelor.

La Tokio a început ofi
cial campania electorală 
pentru alegerea la 13 iulie a noilor 
membri ai organului legislativ local. 
Partidele politice au trecut la înscrierea 
candidaților în listele electorale. S-a 
anunțat că pentru cele 126 de locuri 
de deputați își vor depune candidatu
ra 260 de reprezentanți -ai partidelor 
comunist, socialist, Komeito, ai parti
dului de guvemămînt liberal-democrat, 
independenți și ai altor partide.

Guvernul sudanez a dizolvarea parțială a așa-numitelor
consilii administrative tribale, care îndeplinesc funcția de autoritate executivă 
supremă locală. Această structură, creată încă de fosta administrație colonială 
engleză, va rămîne deocamdată, în vigoare în regiunile vestice. în locul consi- 

'dr tribale dizolvate vor fi constituite organe administrative guvernamentale.

a desemnat 
ducă trata- 
m problema 

Comisia, 
v.'. fi

amtia 'or 
wellyn 'xl.-

Ultimii minișu, 
de șapte, reprezentîn. ,.- 
giunea Telengana în guvemm 
statului indian Andhra Pradesh și-au 
prezentat demisia în sprijinul mișcării 
separatiste. In ultimele 24 de ore au 
avut loc în acest stat indian noi inci
dente violente. La Haiderabad și Se
cunderabad poliția a deschis din nou 
focul asupra demonstranților. Numărul 
victimelor nu a fost dat însă publi
cității.

Postul de radio „Elibe- 
rarea" se va numi pe viitor postul 
de radio „Vocea guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud" — se arată într-o de
cizie semnată de președintele guver
nului revoluționar provizoriu al Viet
namului de sud, Huynh Tan Phat. 
Hotărirea prevede totodată că agenția 
de presă Eliberarea va fi „organ al 
guvernului revoluționar provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud".

alții, savanți din Marea Britanie, Brazilia, România, Danemarca, Cehoslovacia, 
Ghana, India, Italia, Madagascar, Franța, Pakistan, Polonia, U.R.S.S. și S.U.A. 
a anunțat încheierea elaborării unui raport consacrat căilor de a se acorda ajutor 
țărilor în curs de dezvoltare prin aplicarea tehnologiei nucleare. Secretarul grupu
lui, Vladimir Baum, a declarat că raportul stipulează că exploatarea sistema
tică a minereurilor radioactive de către țările în curs de dezvoltare, în special 
din Africa, poate contribui de o manieră importantă la dezvoltarea economiei 
acestor state. Savanții au căzut de acord că tehnologia nucleară poate ajuta 
mult dezvoltarea acestor țări, în special în domeniile agriculturii, medicinii și 
în unele sectoare industriale.

tribuția sa de inițiativă și experiență. 
Pentru a fi cu adevărat trainică și 
eficientă, unitatea țărilor socialiste 
trebuie să se întemeieze pe respec
tarea în relațiile reciproce a princi
piilor marxism-leninismului, interna
ționalismului socialist, ale indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și neamestecului 
în treburile interne, întrajutorării 
tovărășești.

încă de la începuturile existenței 
sale, Partidul Comunist Român și-a 

împletit strîns lupta sa pentru inte
resele vitale ale clasei muncitoare 
din România și ale poporului român 
cu aceea a proletariatului internațio
nal, a întregii mișcări comuniste și 
muncitorești — manifestîndu-și în 
permanență, în mod activ, solidari
tatea cu luptele muncitorilor și for
țelor progresiste de pretutindeni și 
sorbind putere și îmbărbătare din ac
țiunile de solidaritate ale acestora cu 
lupta lui. Internaționalismul partidu
lui nostru își găsește în prezent o 
vie expresie, concretă, în preocuparea 
permanentă pentru extinderea rela
țiilor de prietenie și alianță cu toate

Exploratorul norvegian Thor Ileyer- 
dal a transmis un mesaj ziarului V- 
giptean „Al Ahram" în care arată 
că expediția sa transatlantică se des
fășoară în bune condiții și că a 
parcurs pînă in prezent aproximativ 
jumătate din distanța care îl sepa
ră de coastele latino-americane — 
obiectivul final al călătoriei. îndrăz
neață încercare a expediției „Ra“ este 
urmată acum de o --——--barcop„„c« tip viking „Alfred cel 
Mare" a părăsit Lisabona pentru a 
traversa Atlanticul. Conducerea e- 
chipajului, format din patru persoa
ne, o deține arheologul american Ro
bert Marsh, care vrea să demonstre
ze că vikingii au putut traversa At

lanticul în ambarcațiunile lor 

țările socialiste, în eforturile pe care 
le depune cu consecvență pentru 
promovarea cauzei unității sistemului 
mondial socialist. Partidul și statul 
nostru acordă o importanță deosebită 
dezvoltării colaborării tovărășești cu 
statele sistemului socialist, acțio
nează perseverent pentru dezvoltarea 
și adîncirea colaborării economice în 
cadrul C.A.E.R. ; dezvoltă colabora
rea militară în cadrul Tratatului de 
la Varșovia — astfel ca, pînă la li
chidarea concomitentă a grupărilor 

militare existente și realizarea unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, tratatul să constituie un in
strument eficient de apărare în co
mun a țărilor participante împotriva 
unei agresiuni imperialiste.

înalte sentimente de profundă prie
tenie, stimă și solidaritate nutrește 
poporul nostru față de poporul _ so
vietic, care, sub conducerea partidu
lui făurit de Lenin, a pășit pentru 
prima oară pe drumul revoluției so
cialiste și înaintează cu succes în 
construirea bazelor comunismului. 
Pecetluită prin jertfele de singe ale 
ostașilor sovietici și români, căzuți

PARIS 29 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Casa de cultură din Tho- 
non-les-Bains (Haute Savoie) a 
găzduit o serie de manifestări 
consacrate apropiatelor Zile ale 
culturii românești, ce vor avea 
loc aici in luna august. Cu acest 
prilej au fost (inute două confe
rințe de presă, Urmate de o se
lecție de filme românești de 
scurt metraj. La aceste manifes
tări au asistat un număr mare 
de ziariști și reprezentanți ai 
televiziunilor franceză și elve
țiană, precum și un numeros 
public.

Ml'
..-ie organizației jtsconomice r 
Paris o reuniune de două ■ 
drepturilor speciale de extra 
prezentanții vest-europeni și 
acestor extrageri. Hotărirea . 
fi adoptată la reuniunea Fond’.- 
septembrie.

CAPE KENNEDY 29 
(Agerpres). — De pe 
poligonul de la Cape 
Kennedy a fost lansat 
sîmbătă noaptea un 
biosatelit 
bord o maimuță 
specia Maquac, boteza
tă Bonny, care va e- 
fectua un zbor de 30 
de zile în jurul Pămîn- 
tului la o altitudine de 
aproximativ 400 km. 
Pregătită special în 
vederea acestui zbor, 
maimuța se va afla 
sub supravegherea 
permanentă a unor 
instalații electronice 
ce vor transmite date 
asupra comportamen

tulul _ 
rămînerp indel 
iii spațiul exțri 
tru. Dr. Ross 
specialist la Ins* 
de cercetări cer' 
al Universității 
Los Angeles, a 
clarat că „această 
periență urmează 
furnizeze date medi
cale mai substanțiale 
decît toate zborurile 
americane cu echipaj 
uman la bord luate la 
un loc". El a mențio
nat că în cazul în care 
maimuța nu va putea 
suporta rămînerea în 
spațiu pe toată perioa-

pe pămîntul României, în lupta pen
tru victoria împotriva fascismului, 
prietenia dintre partidele și popoarele 
noastre a cunoscut și cunoaște o dez
voltare continuă în perioada postbe
lică. Tratatul de prietenie, alian
ță și asistență mutuală dintre 
U.R.S.S. și România, încheiat în 
1948 a oferit un cadru favorabil în 
care s-a dezvoltat prietenia dintre 
cele două țări ale noastre și larga 
colaborare în domeniul politic, eco
nomic, științific, tehnic, cultural, al 
schimbului de experiență în diferite 
sectoare ale construcției socialismu
lui și comunismului. întregul nostru 
popor este animat de dorința ca a- 
ceastă colaborare să se extindă și să 
se intensifice, să se ridice la un nivel 
mai înalt, să cunoască noi și noi 
forme de cooperare, spre binele 
celor două țări ale noastre și al cau
zei socialismului.

Internaționalismul militant al 
partidului nostru își găsește de ase
menea expresie în dezvoltarea legă
turilor cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, în scopul întăririii so
lidarității cu ele și a coeziunii miș
cării comuniste. Această atitudine, 
ilustrată de întreaga activitate inter
națională a partidului a fost confir
mată cu tărie de poziția și activitatea 
delegației P.C.R. la Consfătuirea de la 
Moscova a partidelor comuniste și 
muncitorești, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — activitate care 
s-a caracterizat prin năzuința de a 
contribui la depășirea dificultăților și 
neînțelegerilor ivite în sînul mișcării 
comuniste și în relațiile dintre unele 
țări socialiste, de a netezi căile spre 
restabilirea și întărirea unității.

Partidul și țara noastră manifestă 
sentimente de profundă solidaritate 
față de mișcarea de eliberare națio
nală, față de toate popoarele ce lup
tă pentru apărarea independenței lor 
naționale ; România întărește legă
turile de colaborare cu statele recent 
eliberate și sprijină lupta lor împo
triva imperialismului și neocolonialis
mului, pentru consolidarea indepen-

tul care in 1966 
au efectuat la bordul 
unor vehicule sovietice 
asemănate ire un zbi>r ii 
de 22 de zile. ' ■ :

La 10 minute după 
lansare, satelitul s-a 
plasat pe orbită. „To
tul pare sâ fie normal ■ 
la bordul satelitului-, 
a declarat un purtător 
de cuvînt de la centrii 
spațial Cape Kenned;'.

denței lor naționale. Pătruns de ser 
timentele celui mai fierbinte inte: 
naționalism, poporul nostru acorc 
un permanent sprijin material, nr 
ral, politic și diplomatic poporul' 
vietnamez in lupta sa dreaptă imp- 
triva agresiunii. P.C.R. dezvoltă CO’ 
tactele cu partidele muncitorești. < 
diferite organizații democratice 
progresiste din țările capitaliste, d 
noile state independente — în ini 
resul întăririi continue a solida: 
tații internaționale a tuturor forțe! 
imperialiste din lumea contempoi 
nă. întreaga activitate internationa 
a partidului și țării noastre este pus. 
în slujba realizării țelurilor clasr 
muncitoare, aspirațiilor progresii 
ale tuturor popoarelor, /riumfv 
păcii și progresului în lur-ie.

Aceasta a fost linia pe,dare pc 
dul și statul nostru au yfmat-o '■ 
acum cu neabătută cbpșeCy®pta.- 
ceeași orientare va fi urmata și o CUtați uiicnvaix vc* a*, — : 
aici înainte. Tezele pentru Congre. 
al X-lea proclamă : plan internațional a partidului Coi 
nist Român va avea/1 111 VIll°r.<r! 
biectiv esențial asig*raEca condiți 
externe pentru desfășurarea 
stingherită a <Pc.raf “
construcție so*>aI,sta 
noastră, dez’a'laiȚa 
rea relațiilor politice și

pașnice c 
în pa' > 
și îni - 
i econ< 

ce cu toate t'arile socialiste, c 
terea apordlui la întărirea 
tații mișcă».comuniste șl muw 
resti inteAaționale, solidaritate» 
toate Sr/le progresiste, antiimp, 
liste cu toate țările iubitoare 
pace î,- ’“Pt» pentru crearea <■; > 
climat internațional de securi 
coope'are și încredere între pc 
re" Aceste cuvinte dau cu P' 
glac aspirațiilor, intereselor și ' 
tei întregului nostru popor, 
qvîns unit în jurul partidului, a con 
«ucerii sale, sprijină și înfăptuiește 
cu avînt politica internă și externa 
a Partidului Comunist Român. in 
care se împletesc organic patriotis
mul si internaționalismul, îndatori
rile față de poporul nostru șj favă de 
marea cauză a omenirii muncitoare 
— comunismul.
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