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Muncitorii
competente. v-au așteptat,

dar prea puține
Colectivul de aici și-a înde

plinit și depășit principalii indi
catori de plan în 8 luni ale anu
lui, lichidînd propriile slăbiciuni și 
deficiențe în organizarea produc
ției și a muncii. Aceste rezultate 
au fost bine evidențiate în darea 
de seamă a comitetului de direc
ție, prezentată adunării generale 
a salariaților Fabricii de ciment 
din Bicaz.

In același timp, însă, atît darea 
de Beamă, cît și parțicipanții la 
dezbateri au făcut o temeinică ana
liză a minusurilor tehnice, tehnolo
gice șl organizatorice ce se men
țin, manlfestînd exigență In privin
ța lichidării lor. Pe ansamblul ce
lor 8 luni rezultatele sint bune : 
economia națională și exportul au 
primit mari cantități de ciment, în 
jortimente și calități superioare. 
Au fost, însă și perioade în care 
unii indicatori de plan nu au fost 
îndepliniți, cînd s-au Ivit (șl încă 
In mari proporții) deficiențe In or
ganizarea producției, în respecta
rea disciplinei muncii.

Prezenttnd aceste fapte, se pu
tea crede că darea de seamă a
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Există o zi de. primăvară in 
septembrie !... Intr-atit se umplu 
sufletele copiilor, ale dascălilor 
și părinților de cea mai sinceră 
și plenară emoție; intr-atit de 
multe flori sint îmbrățișate in a- 
ceasta zi și intr-atit de mult este 
ziua aceasta ziua unui început de 
anotimpuri — anotimpurile anu
lui școlar.

Anul școlar care începe are 
— așa cum se spune in Salutul 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, 
adresat cadrelor didactice și ele
vilor cu acest prilej — „o sem
nificație deosebită înscriind în 
istoria învățămîntujui nostru de
butul școlii generale de 10 ani, a 
cărei înfăptuire va reprezenta un 
nou și însemnat salt în dezvol
tarea instrucției și educației ti
neretului și va avea efecte de
osebit de favorabile în pregătirea 
pentru muncă și viață a acestuia, 
în lărgirea orizontului de cultură 
al întregului popor. Se va conti
nua — așa cum se spune in Sa
lut — înfăptuirea măsurilor sta
bilite pentru dezvoltarea și di
versificarea învățămîntului 'li
ceal, a învățămîntului profesio
nal și tehnic, care, în anii urmă
tori, este chemat să asigure un 
număr sporit de cadre necesare 
economiei naționale".

Aprecierea acordată învățăto
rilor și profesorilor, cinstirea 
muncii lor, sarcinile nobile ce 
revin școlii, chemarea adresată 
elevilor de a se pregăti cu te
meinicie pentru a deveni con
structori de nădejde ai socialis
mului și comunismului, au găsit 
un ecou puternic în conștiința 
slujitorilor școlii și a elevilor.

In dimineața aceasta de pri
măvară in septembrie, cine se va 
afla în preajma sau in incinta 
școlilor — și merită să te afli a- 
cum acolo — va asista la spec
tacolul fermecător și pur pe care 
ni-l oferă copiii, o dată pe an, 
cind au prilejul să constate că 
și-au dorit acest început de an 
școlar la fel cum și-au dorit va
canța și că aici, între pereții 
școlii, se află un depozit uriaș 
de 
vor 
nui

comitetului de direcție va merge 
pînă la capătul drumului. Nu s-a 
întîmplat așa. Tocmai defecțiunile 
din anumite perioade, cauzele 
care le-au determinat au fost oco
lite. Este pe deplin justificată, deci, 
cerința ca tendința de automulțu- 
mire în 
planului 
curmată.
dustriei 
Dumitru J4osora, prezent la adu
narea generală a cimentiștilor din 
Bicaz, precum și cele ale altor 
vorbitori au conținut o problema
tică bogată, o analiză de primă 
importanță pentru bunul mers al 
activității economice a fabricii. Din 
dezbateri au reieșit cîteva sarcini 
concrete pentru comitetul de con
ducere, pentru toți lucrătorii aces
tui colectiv.

Mai întîi, întărirea disciplinei în 
muncă (fabrica înregistrează încă 
un număr mare de absențe) ; 
respectarea graficelor de re
parații și revizii; folosirea de
plină a capacităților de producție 
(de pildă, la cuptorul nr. 7 Indicele 
de utilizare a fost în unele luni mai 
scăzut decît în anii trecuți); reduce
rea cheltuielilor de producție (chel
tuielile la 1 000 lei producție marfă 
depășesc și în prezent cifra plani
ficată) și alte asemenea probleme, 
care vizează întărirea sprijinului a- 
cordat de forul de resort — proble
me discutate cu spirit de răspun
dere, cu competență și cura), și 
care, sperăm, au fost notate cu 
grijă de ministrul industriei con
strucțiilor.

Au- luat 
comitetului 
secție, un 
brigadă. Nu a vorbit nici măcar 
un singur muncitor. De ce ? Iată o 
întrebare care vizează direct orga
nizația de partid a fabricii; munci
torii, cei care își desfășoară activi
tatea direct în „focul' producției nu 
aveau nimic de spus ? Nu ei sînt 
aceia care contribuie nemijlocit la 
sporirea productivității muncii, îm
bunătățirea calității cimentului și 
reducerea cheltuielilor de producție, 
sarcină de maximă 
pentru anul 1970 ?

Constantin

realizarea obiectivelor 
pe anul 1969 să fie 
Intervenția ministrului in- 
construcțiilor; tovarășul

cuvîntul 6 membri al 
de direcție, 4 șeii de 

maistTu și un șef de

însemnătate

BLAGOVICI

lucruri încă neștiute și că 
primi in fiecare zi cheia tr
ăit sertar tainic plin cu mi-

Mihoi CARANFIL

(Continuare în pag. a Il-a)
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tovarășe adjunct
» al ministrului!

...Sîmbătă, 13 septembrie, la orele 
15, urma să înceapă adunarea 
generală a salariaților de la Com
binatul de industrializare a lemnu
lui din Suceava. întregul colec
tiv se pregătise să dezbată mă
surile ce se impun pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor 
pe acest an și asigurarea condițiilor 
necesare realizării, cu eficiență spo
rită, a planului pe anul viitor. Adu
narea nu a mai avut loc. De ce ? 
Un prim răspuns ni l-a dat tov. ing. 
Nicolae Răducu, directorul combi
natului.

— Inițial, adunarea generală a 
salariaților era programată pentru 
ziua de 16 septembrie. Dar, Ia ce
rerea tovarășului adjunct al mi
nistrului economiei forestiere, loan 
Rîmbu, care a Insistat să participe 
la adunarea generală, aceasta a 
fost devansată cu 3 zile. Am pre
gătit materialele, am mobilizat oa
menii și eram tare bucuioși că, în 
sfîrșit, vom avea posibilitatea ca în 
mod direct șl deschis să reamintim 
tovarășilor din conducerea Ministe
rului Economiei Forestiere o serie 
de probleme șl neajunsuri care ne 
depășesc putprile.
' Prin telefon, de la Bacău, tova

rășul Rîmbu a anunțat că nu poate 
veni la Suceava pentrucă pleacă 
urgent la București, fiind reținut cu 
alte treburi... Cum dezbaterea șl-ar 
fl pierdut mult din eficacitate dacă 
s-ar fi desfășurat în absența re
prezentanților ministerului, s-a ho- 
tărît amînarea acesteia. Iată, în 
continuare, cîteva probleme care 
solicită intervenția ministerului 
care-1 vizează direct și care, de 
bună seamă, ar fi fost ridicate în 
adunare.

In multe compartimente ale 
activității combinatului, realiza
rea planului pe acest an se 
află încă sub semnul între
bării. De pildă, deși întreprinderea 
a avut nominalizat, în întregime, 
planul Ia mobilă destinată expor
tului, totuși încă din luna august 
„Tehnoforestexport* a anulat 
manda pentru paturile 
berty* în valoare de 4

lei, fără să asigure un contract 
corespunzător la acest produs. De 
asemenea, încă de la începutul a- 
nului direcția generală de resort 
din cadrul M.E.F. nu a corelat nu
mărul mediu scriptic de salariați 
necesari unor fabrici, iar pentru 
1 660 tone plăci fibrolemnoase 
poros nu se cunoaște nici acum 
beneficiarul. Cît privește planul 
pe anul viitor, stăruie și aici 
cîteva semne de întrebare. O 
producție în valoare de 12 milioa
ne lei nu este nominalizată, mi
nisterul indicînd conducerii com
binatului să-și găsească singură 
beneficiarii... De asemenea, la ex
port planul nu a fost nominalizat 
pentru o producție în valoare de 
17 milioane Iei, deși se știe că la 
1 octombrie a.c. trebuie să încea
pă ciclul de fabricație care să 
asigure realizarea exemplară a 
sarcinilor încă din prima zi a a- 
nului viitor.

In ultima vreme, timp de vreo 6 
ziîe, au lost în combinat

T e I e g rame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România

co- 
tip „Ro- 
milioane

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Ceaușescu,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Ceho
slovacia vă exprim sincere condoleanțe cu ocazia decesului subit al unuia 
iintre reprezentanții de frunte ai partidului și statului dumneavoastră, 
tovarășul Dumitru Petrescu, membru al Prezidiului Permanent al Comi- 

. tețului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consi
liului de Stat și al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România.

GUSTAV HUSAR 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe președinte,
Cuprins de adîncă durere în legătură cu încetarea din viață a bunului 

nostru prieten, tovarășul Dumitru Petrescu, vicepreședinte al Frontului 
Unității Socialiste, vă rog să primiți dumneavoastră personal și toți ce
tățenii României expresia condoleanțelor mele sincere și ale Frontului 
Național al R. S. Cehoslovace.

EVZEN ERBAN 
membru al Prezidiului C.C. 

al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, Președintele C.C. 

al Frontului Național 
al R. S. Cehoslovace

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de. Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe președinte,
Vă comunic că astăzi, la Sanatoriul de stat din Praga, a murit subit 

tovarășul Dumitru Petrescu.
Cu ocazia decesului său, vă rog să primiți sincerele mele condoleanțe.

OLDRICH CERNIK
Președinte al guvernului

L Republicii Socialiste Cehoslovacia

V •Mik'’

©ACTUALITATEA CULTURALĂ: Cronica discului- 
„Istoria muzicii universale" în exemple; La Muzeul 
de artă din Cluj s-a redeschis galeria de artă națio
nală; „Secolul 20" la numărul 100 • PENTRU CA 
DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI SĂ FIE RAPIDĂ Șl 
SUBSTANȚIALĂ: FURAJE, CÎT MAI MULTE FURAJEI

•jtțt... .......„ .
răși din .ME.F., de-la -C.S.P.,- Mi- " 
nisterul Muncii și alte cadre „de 
Ia centru', care în fața acestor 
probleme au... ridicat din umeri, 
spunînd că îi depășesc ; ei au 
plecat așa cum au venit, iar pro
blemele au rămas nerezolvate.

— Prezența unui tovarăș din con
ducerea Ministerului Economiei 
Forestiere — ne spunea tov. ing. 
Alexandru Iliescu, secretar al Co
mitetului județean Suceava al 
P.C.R. — era absolut necesară. 
După părerea mea, problemele 
activității combinatului nu pot ti 
rezolvate fără atutorul concret, o- 
perativ și eficient al ministerului 
de resort. Discutarea acestor pro
bleme în adunarea 
salariaților, fără să 
partea conducerii 
ar fi fost o treabă

Ce are de spus conducerea mi
nisterului respectiv In această 
problemă ?

generală . a 
fie cineva'din 

ministerului, 
de mîntuială.

loan MANEA
corespondentul „Scînteii
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La Expoziția Realizărilor Economiei Naționale
$

„România 1969"
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Duminică dimineața, președintele 
federal al Republicii Austria, Franz. 
Jonas, a vizitat Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale — „România 
1969".

Înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Pele, am
basadorul României la Viena, și alta 
persoane oficiale române.

împreună cu președintele federal au 
vizitat expoziția Eduard Tschbp, am
basadorul Austriei la București, Karl 
Treseller, director de’ cabinet al preșe
dintelui federal, și alte persoane ofi
ciale austriece.

La sosire, în fața pavilionului cen
tral, președintele Franz Jonas a fost 
întîmpinat de Victor Ionescu, preșe
dintele Camerei de Comerț, de repre
zentanți ai conducerii unor ministere 
economice și întreprinderi industriale.

al RepubliciiPreședintelui federal
Austria i-au fost prezentate sectoare
le economice și social-culturale din 
cadrul marelui complex expozițional, 
care ilustrează dinamismul dezvoltării 
multilaterale a României.

A fost vizitat apoi pavilionul cen
tral care înfățișează rezultatele dobîn- 
dite în industriile constructoare de 
mașini, metalurgică, chimică și ener
getică. înaltul oaspete se oprește în 
fața modernelor mașini-unelte și » 
altor instalații și aparate de mare teh
nicitate, sc interesează de performan
țele obținute. Președintele federal a 
apreciat în mod deosebit diversitatea 
produselor industriei românești con
structoare de mașini, cu un ran
dament ridicat și o înaltă precizie în 
execuție. El felicită po reprezentanții 
întreprinderilor pentru realizările ob
ținute și le urează noi succese în

muncă. în timpul vizitei, pMstiedtaiM 
Franz Jonas i-au fost prezentata say> 
rate de transmisia hidraullofl ttp TRI 
fabricate după licența austziaail J.M. 
Voith. Este subliniată ca acest prilaț 
fructuoasa cooperare tehnioo-eoancgnh 
că rpmftno-austriacă.

Președintele federal al R.epub&cdl 
Austria ți persoanele oficiale rosrfow 
și austriece care îl însoțesc vfcritesal 
in continuare pavilionul agricuthuS 
și alte sectoare ale expoxiției.

A fost vizitat apoi pavilionul dk» 
pe malul lacului Herăstrău, unde sftai 
înfățișate realizări în domeniile cul
turii și artei, Învățămîntului și 
ței, ocrotirii sănătății populației.

La sfîrșitul vizitei, președlntaâs 
Franz Jonas a semnat In Cartea dw 
onoare și a felicitat pe organisatw® 
marii expoziții „România 1969".

LA RAFINĂRIA DE LA BRAZI
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Combinatul petrochimic Pitești. Noua instalație de acri Ionii ril care urmează 
lă intre curînd în funcțiune Foto : Gh. Vlnțita

La Rafinăria de petrol de la 
Brazi a început să producă in
stalația de separare a paraxile- 
nului — ultima din cadrul nou
lui complex. Cele 10 instalații 
montate aici sint dotate, în cea 
mai mare parte, cu utilaje ro
mânești. Pentru obținerea fami
liei de xileni (paraxileri, ortoxi- 
len, toluen, benzol), utilizați in 
industria petrochimică la ta-

bricarea dinietiltereftalatulxl, 
anhidridei ftalice ți altor , sub
stanțe, se folosesc ca materii 
prime benzinele reformate din 
rafinărie. Prin prelucrare, acea- 
tor benzine li se sporește ' va
loarea cu aproape 30 la sută, iar 
producția realizată-de Rafinăria 
de la Brazi crește anual <ru 
peste 80.000 000 lei.

(Agerpraa)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN
CIUDAD DE MEXICO

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Mexican, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă trimite 
dumneavoastră, întregului partid și tuturor oamenilor muncii mexicani 
cele mai calde salutări tovărășești și sincere felicitări.

Comuniștii români, oamenii muncii din țara noastră, urmăresc eu 
viu interes și simpatie activitatea partidului dv. consacrată apărării drep
turilor și libertăților celor ce muncesc, unirii tuturor forțelor progresiste, 
patriotice, în lupta pentru dezvoltarea de sine stătătoare a patriei, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor'de bunăstare și progres social ale poporului 
mexican.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tovărășești, de colaborare și 
solidaritate internaționalistă statornicite între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Mexican se vor dezvolta continuu în interesul celor 
două partide, al întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale.

Vă urăm, dragi tovarăși, dumneavoastră, tuturor comuniștii or 
mexicani, noi succese în lupta pentru pace, democrație și socialism.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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actualitatea culturală Pentru ca dezvoltarea zootehniei 

să fie rapidă și substanțială:
„ISTORIA

MUZICII

UNIVERSALE"

IN EXEMPLE

Cîteva discuri, din ultima vreme, 
ale Electrecordului au Încercat să se 
adreseze marelui public, oferind 
elemente informative legate de lim
bajul muzicii. După o prealabilă 
experiență personală, Casa de 
discuri Electrecord a Înregistrat 
primul disc cuprinzînd o istorie a 
muzicii universale, în exemple, pri
mul de acest fel apărut in Româ
nia. Pentru arta sunetelor, atît de 
greu de explicat prin cuvinte — o 
asemenea colecție înseamnă un ade
vărat eveniment, marchează o nouă 
etapă, calitativ diferențiată de cele 
anterioare. Documentul sonor in
tră astfel In circuitul normal al 
culturii, poate fi la îndemîna ori
cărui doritor de a-și aprofunda cu
noștințele. Nu numai viitorul mu
zician 11 poate „citi", ci și cel pe 
care de prea de multe ori îl numim 
cu superficialitate „meloman". Este o 
necesitate ca o asemenea literatură 
sonoră să ne fie oferită prin mij
loacele tehnicii moderne, iar pe da

CRONICA 
DISCULUI

altă parte o obligație ea noi să o 
cunoaștem, să-i pătrundem înțele
surile.

Eminent muzician, compozitor și 
muzicolog, Zeno Vancea are meri
tul de a fi Inițiat această „Istorie 
In exemple", ca pe o antologie de 
largă accesibilitate. Desigur, expe
riența sa pedagogică este In acest 
sens esențială. Alegerea pieselor, 
gradarea dificultății de ascultare, 
varietatea soluțiilor, recomandă 
primul diso drept un volum care 
poate oonstitui o bază de inițiere 
eu un spectru destul de întins, attt 
temporal, cit și geografic. De reți
nut că suita de piese e completată 
de o sourtă comentare a evoluției 
istorice, pe cît de succintă, pe atît 
de clară și cuprinzătoare. Conspec
tul însoțește discul, asemenea unui 
ghid fără de care orientarea ar fi 
destul de dificilă. Este o trecere In 
revistă ce poate fi oricînd amplifi
cată dar care chiar în această formă 
ni se pare suficientă, argumentată pe 
cele mai recente considerații ale es
teticii muzicale. Primul diso — căruia 
îi vor urma Încă patru — cuprinde 
documente sonore ale culturii an
tice, asiatice și europene, și cîteva 
creații ale Evului Mediu. Ne sînt 
oferite astfel premisele formării 
limbajului muzical, cu specificul 
fiecărui centru mai important, pe 
principiul unei Istorii comparate, 
care argumentează existența unul 
vast și variat fond comun de cul
tură. Capitolul privitor la Evul Me
diu are un alt profil, în care deși 
comparația se efectuează pe un te
ritoriu relativ mai restrîns, demons
trația diversității aspectelor se con
tinuă. Apoi, urmînd explicațiile 
studiului teoretic, putem asculta 
piese caracteristice pentru perioade 
ale evoluției polifoniei, de la- cea 
Italiană pînă la cea franco-flaman- 
dă. Figurile unor mari compozitori 
se Impun, prin creații reprezenta
tive, alese dintr-un repertoriu care 
devine din ce în ce mai vast. Aici, 
responsabilitatea autorului ni se 
pare mai mare, căci el are datoria 
de a discerne esențialul, de a ști să 
renunțe uneori la un exemplu fru
mos, In favoarea unuia care explică 
eu claritate mersul istoric. Zeno 
Vancea are, fără Îndoială, calitatea 
de a opera o asemenea selecție. Re
zultatul este, pentru acest Început 
de istorie a muzicii vii, o certă 
reușită.

Nu putem vorbi despre discul edi
tat de Electrecord fără a aprecia 
exigența cu care au fost aleși co
laboratorii lnterprețl. Există cîteva 
înregistrări obținute prin interme
diul unor corespondențe cu insti
tute de specialitate din străinătate 
— ne glndim la muzica indiană șl 
japoneză. Din distribuția acestei 
„premiere* se remarcă și o seamă 
de nume ale unor muzicieni ro
mâni, care au studiat și interpretat 
documentele sonore ale antologiei. 
Am menționa, In primul rînd, me
lodiile gregoriene și bizantine cln- 
tate cu o impresionantă autentici
tate emoțională de I. D. Petrescu, 
unul dintre marii savanți bizanti
nologi ai contemporaneității. Ne 
farmecă și de astă dată puritatea 
suavă a nuanțelor corului „Madri
gal*, dirijat de Marin Constantin, 
excelent tălmăcitor al muzicii re
nascentiste. O mențiune pentru for
mațiile corale și instrumentale con
duse de Alexandru Sumski și pen
tru culoarea insolită a vocii lui 
Gh. Preda. De asemenea, nu tre
buie uitate piesele cîntate de unii 
dintre bunii noștri soliști, Valentin 
Teodorian, Ion Piso și Marius 
Rintzler.

Se cuvine, deci, să apreciem ea 
atare această inițiativă a Electrecor
dului, nu înainte de a observa 
că ea Înseamnă totodată o promi
siune ce trebuie onorată și pe viitor.

L Grigore CONSTANTINESCU

LA MUZEUL DE ARTA DIN CLUJ

S A REDESCHIS GALERIA 
DE ARTĂ NAȚIONALĂ

Muzeul de artă din 
Cluj și-a redeschis, 
într-o nouă expunere, 
galeria de artă națio
nală, urmărind o pre
zentare semnificativă 
a artei transilvănene, 
integrată contextului 
general al artei ro
mânești.

Prin dispunerea să
lilor în anfiladă, clă
direa care găzduiește 
Muzeul de artă (pala
tul Bănffy, unul din
tre cele mai frumoase 
edificii baroce din 
Transilvania) favori
zează reliefarea ideii 
de continuitate per
manentă în cadrul e- 
voluției generale a 
artei naționale (gale
ria prezintă — crono
logic — evoluția feno
menului artistio națio
nal, începînd cu epo
ca medie pînă la con
temporaneitate).

Plastica medievală 
este reprezentată prin 
lucrări de artă tran
silvănene din secolul 
al XVI-lea pînă în se
colul al XVIII-lea. 
Imaginea începuturi
lor picturii „laice" în 
Transilvania se în
cheagă din portretele- 
efigii și peisajele da
torate unor artiști 
străini călători ori 
stabiliți pe aceste me
leaguri (A. Chladeck, 
M. Toppler, pictorii 
din familia Neuhauser 
etc.) cărora Ii se a- 
daugă semnificativ un 
artist autohton, Mișu 
Popp. O sală este de
dicată mijlocului seco
lului al XIX-lea, le
gat de efervescența 
spirituală a momentu
lui pașoptist, alta lui 
Theodor Aman — 
creatorul artistic per
manent dublat de ani
matorul cultural.

In domeniul picturii

moderne, începînd cu 
Nicolae Grigorescu. 
patrimoniul Muzeului 
de artă din Cluj este 
foarte bogat, datorită 
unei impresionante co
lecții de pictură — do
nația criticului Virgil 
Cioflec, căreia 1 se a- I 
daugă importantele a- 
chiziții făcute de mu
zeu în anii care au tre
cut de la înființare. 
Colecția Ștefan Lu- 
chian este foarte bine 
pusă în valoare de 
noua paginație a ga
leriei. Creația artisti
că interbelică este 
ilustrată de asemenea 
prin pînze reprezen
tative ale unor artiști 
ca Nicolae Tonitza, 
Gheorghe Petrașcu, 
Theodor Pallady, Fran- 
cisc Șirato, Iosif Iser, 
Ștefan Dimitrescu, Ni
colae Dărăscu, Camil 
Ressu, cărora li se a- 
daugă artiștii acestor 
locuri : Istvan Nagy, 
Aurel Popp, Tasso 
Marchini, Sandor Szol- 
nay.

Sculptura modernă 
este și ea mai bine 
pusă în valoare prin 
noul mod de expune
re, care fixează eta
pele drumului par
curs de la începutu
rile datorate lui Fritz 
Storck și trecînd prin 
Ioan Georgescu, pînă 
la Dimitrie Paciurea 
și apoi la creația lui 
Dscar Han, Cornel Me- 
drea, Ion Jalea.
, Instituție vie, dina
mică, muzeul prezintă 
(pe baza unei selecții 
riguroase al cărei cri
teriu este autenticita
tea valorii artistice), 
creația plastică con
temporană ; aici mai 
ales accentul este 
pus _ pe integrarea 
subliniată a valorilor 
plastice create de ar

tiștii ardeleni, In an
samblul picturii noas
tre naționale. Gene
rația artiștilor ajunși 
la deplina maturitate 
creatoare este pre
zentă prin lucrările 
unor artiști bine cu- 
noscuți publicului nos
tru : Marius Bunescu, 
Alexandru Ciucuren- 
cu, Dumitru Ghiață, 
Ion Irimescu. Creația 
.acestei generații se 
completează strălucit 
prin operele artiștilor 
clujeni Ion Sima, Nagy 
Albert, Aurel Ciupe, 
Iosif Bene, Gabor Mi- 
klossy, Nagy Imre. 
Petru Abrudan, Ko
vacs Zoltan, Alexan
dru Mohi, Eugen Szer- 
vatiusz și Romul ba
dea, care, integrîn- 
du-se ca fond de idei 
ansamblului mișcării 
noastre plastice, aduc 
o notă specifică origi
nală. în exprimare.

Rezervînd o sală ti- 
' nerilor plastlcieni clu
jeni (Ion Mitrea, Liviu 
Florean. Abody Nagy 
Bela. Paul Sima, Va- 
sile Crișan), Muzeul 
de artă se dovedește 
a fi un factor activ 
în rezolvarea proble
melor fenomenului ar
tistio în curs de dez
voltare.

Lucrările pentru ca
talogul muzeului (în 
curs de elaborare), re
vizuirea tematicilor și 
a textelor de ghidaje 
sînt alte aspecte ale 
aceleiași strădanii a 
Muzeului do artă din 
Cluj de a favoriza pu
blicului apropierea de 
bogatul tezaur al artei 
naționale, de a-1 ajuta 
să-i pătrundă mesa
jul umanist și să-i 
îndrăgească frumuse
țea.

Livid DRAGOI
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Debut în
stagiunea 
teatrală

• Teatrul Mic din București 
își deschide stagiunea 1969—1970 
cu o „Săptămînă de dramaturgie 
românească". Vor fi prezentate 
spectacole cu „Baltagul" de Mi-

I hail Sadoveanu, „Jocul Ielelor" 
de Camil Petrescu, „Cinci schi
țe" de I. L. Caragiale, „Cîntă- 
reața cheală" de Eugen Ionescu, 
„Iertarea" de Ion Băieșu. „Săp- 

1 tămîna dramaturgiei românești" 
va începe cu prezentarea, în pre
mieră, a spectacolului bazat pe 

I texte foclorice, „De viață, de 
. dragoste, de moarte", (regia 

Ion Cojar), care va avea ca 
| protagonistă pe Irina Răchi- 

țeanu-Șirianu.
• Simbătă 13 septembria, la 

| Brașov a avut loc premiera co-
mediei „Gloria" de Nicușor Con- 

I stantinescu, in regia autorului și 
| scenografia Cristinei Urdea. 
' Ilustrația muzicală e semnată de 

H. Mălineanu.
• La Festivalul internațional 

de teatru experimental de la Bel
grad (B.I.T.E.F.), țara noastră 
este reprezentată de un colectiv 
al Teatrului de Comedie, care a 
prezentat ieri, 14 septembrie, 
spectacolul „Ucigaș fără simbrie" 
de Eugen Ionescu, cu Radu Be- 
ligan tn rolul principal.
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FURAJE,
CIT MAI
In toate județele țării există largi 

posibilități pentru a asigura cantități 
îndestulătoare de furaje. Acum este 
timpul cînd trebuie să se însilozeze 
aproape 7 milioane tone de nutrețuri, 
să se strîngă toate resursele de masă 
verde nu numai pentru necesitățile 
de hrană ale animalelor In perioada 
de iarnă, ci și în scopul constituirii 
de rezerve pentru eventualele peri
oade de secetă din anul viitor.

In multe întreprinderi agricole de 
stat și cooperative agricole se lucrea- . 
ză intens la însilozarea tulpinelor de 
porumb în stare suculentă, a frunze
lor și coletelor de sfeclă, a altor re
surse de masă verde. Pînă la data 
de 11 septembrie, în întreprinderile 
agricole de stat, s-a realizat 57 la 
sută din planul de însilozare. I.A.S. 
din județele Arad și Bihor au realizat 
integral planul de însilozare a fura
jelor, iar cele din județele Harghita 
și Vaslui, peste 81 la sută Se con
stată însă serioase rămîneri In urmă 
în întreprinderile agricole de stat 
din județele Gorj, ■ Vîlcea, Suceava, 
Caraș-Severin, unde planul de însilo
zare s-a realizat în proporție de nu
mai 8—22 la sută. Aceste mari dife
rențe nu se explică numai prin sta
diul diferit de vegetație. Este nece-‘ 
sar ca în fiecare fermă zootehnică să

MULTE
se ia toate măsurile pentru Inslloza- . 
rea resurselor de nutrețuri proprii 
sau a celor existente In fermele cu 
profil vegetal, pe bază de cooperare, 
în așa fel îneît planurile stabilite să 
fie realizate în întregime.

O mare însemnătate economică are 
strîngerea furajelor în cooperativele 
agricole. De aceasta depinde crea
rea condițiilor pentru creșterea efec
tivelor de animale, mărirea produc
ției de carne, lapte, lină, sporirea ve
niturilor bănești ale cooperativelor 
agricole In aceste unități planurile 
de însilozare reprezintă minimum 
necesar pentru hrana animalelor pro
prietate obștească.

Pînă la 11 septembrie în coopera
tivele agricole s-au însilozat numai 
22 la sută din cantitățile prevăzute. 
Că este posibil să se realizeze mai 
mult, o demonstrează experiența 
multor unități dâre au realizat cea 
mai mare , parte din plan. Cooperati
vele agricole din județul Galați au 
tnsilbzat 70 000 de tone de nutrețuri, 

' din cele 100 000 tone prevăzute.
Se constată însă serioase rămîneri 

tn urmă în cooperativele agricole 
din județul Neamț, unde planul de 
Însilozare s-a realizat In proporție 
de numai 2 la sută, în cele din ju
dețul Cluj — 5 la sută. Dîmbovița

FURAJE!

„SECOLUL 20" 
LA NUMĂRUL 100

Pentru o revistă al 
cărei obiectiv esen
țial încă de la în
ființarea sa este rele
varea celor mai semni
ficative zone ale peisa
jului literaturii univer
sale contemporane, ră
gazurile meditative 
prilejuite de nume
re jubiliare se vă
desc cu atît mai fruc
tuoase cu cit, evitind 
bilanțul festiv, mar
chează evenimentul 
printr-o adecvată re
descoperire a marilor 
valori ale culturii. O 
inepuizabili sursă, ce 
a înrîurit profund di
recții și dezvoltări 
majore in literatura 
universală a veacului 
nostru poate fi socotită 
personalitatea titanică a 
lui F. M. Dostoievski, 
căruia Secolul 20 ii con
sacră cel de-al 100-lea 
număr al său.

In bogata tradiție a 
revistei au fost destul 
de rare numerele in 
care materialele reu
nite în cuprinsul lor 
să se prezinte dispersat, 
neracordîndu-se intru 
ilustrarea cit mai con
cludent variată a unei 
idei directoare menită a 
edifica pe cititor fie a- 
supra unor valori re
prezentative mai mult 
sau mai puțin cunoscu
te lui, fie asupra unor 
aspecte definitorii ale 
literaturii universale 
actuale. Sub acest as
pect, acolo unde revista 
mai rămlne uneori 
datoare, unde necesită
țile din punctul de ve
dere al cititorului nu 
au fost împlinite întot
deauna într-o măsură 
suficientă privește re
cepția critică a operelor

și autorilor publicați. 
Studiile critice temeini- 

, ce, probind scrupul ști
ințific și ideologic nu 
au încă frecvența și 
ponderea cuvenită în 
paginile revistei. Un e- 
fort redacțional mai in
tens în această direcție 
ar ajuta la o înțelegere 
mai nuanțată de către 
cititor a fenomenului li
terar străin — ilustrat 
prin texte de obicei de 
înaltă ținută artistică — 
și, implicit, ar contribui 
la stimularea cercetăto
rilor noștri in elabora
rea unor sinteze critice 
originale, riguros știin
țifice, asupra diferitelor 
manifestări și întrupări 
ale literaturii universa
le contemporane. Para
lel cu aceasta ar fi de 
dorit ca să se urmăreas
că pe viitor cu și mai 
multă insistență publi
carea în paginile revis
tei a unor opere de 
mare răsunet social și 
uman, precum și sinteze 
in care să se aprofun
deze critic, în lumina fi
lozofiei noastre despre 
lume și viață, rolul și 
semnificația unor cu
rente de idei contempo
rane.

Dar, revenind, acest 
al 100-lea număr 
este interesant și pen
tru observarea criterii
lor de selecție, valo
rice, exigenței și ele
vației cu care este e- 
xemplificată, acea idee 
de bază pe care și-o 
propune a o împlini fie
care număr al revistei. 
Se urmărește pers
picace modul în care 
personalitatea scriito
rului rus și univer
sul atît de complex, 
multidimensional al o- 
perei sale s-au răsfrint

in conștiința și chiar in 
lucrările unor mari pro
zatori ai veacului nos
tru ca Thomas Mann, 
Andre Gide, Albert Ca
mus, William Faulkner 
etc., sau a unor remar
cabili scriitori, critici și 
esteticieni contemporani 
ca Cesare Pavese, Leo
nid Leonov, Michel Bu- 
tor, Jose Ortega Y Gas
set, Nathalie Sarraute, 
G. Călinescu, Gaetan 
Picon, T. Vianu, Jac
ques Riviere etc. E de
monstrată in felul aces
ta, cu netăgăduită eloc
vență, nu numai uriașa 
însemnătate a lui Dosto
ievski, dar însăși conti
nuitatea fenomenului li
terar universal, legătu
rile adinei care unesc 
marile epoci de creație 
ți pe genialii dăltuitori 
ai cuvintului ce atestă 
forța de creație a po
poarelor cărora le apar
țin și care, în miezul a- 
cestui al douăzecilea 
veac, ca semn al matu
rității conștiinței lor de 
cultură învață a se cu
noaște mai bine între 
ele prin ceea ce au mai 
valoros și aparține sau 
tinde să se integreze te
zaurului spiritual al u- 
manității. Asemenea 
studiu face de fapt o- 
biectul și definește pro
filul revistei „Secolul 
20" care prin cel de-al 
100-lea număr al său 
s-a străduit să marche
ze sugestiv un nedimi
nuat și continuu efort 
vizînd o amplă ți sis
tematică acțiune de pro
pagare a valorilor eter
ne ale literaturii uni
versale.

A. ANGHELESCU

Omagiu poetului Nikolaus Lenau
Sub auspiciile Uniunii scriitorilor 

din Republica Socialistă România, 
duminică seara, în aula mare a U- 
niversității din Timișoara, a avut loc 
ședința de deschidere a adunării ge
nerale și a sesiunii anuale a Socie
tății internaționale Lenau din Aus
tria, manifestări culturale de pres
tigiu, organizate pentru prima dată 
în țara noastră ca semn de cinstire 
și omagiu adus poetului Nikolaus 
Lenau, născut pe meleagurile Bana
tului, In frumoasa comună care ti 
poartă numele. La ședința de des
chidere au participat membri ai 
conducerii Uniunii scriitorilor din 
România și ai Societății internațio
nale Lenau, reprezentanți ai muni
cipalității orașului Timișoara și ai 
unor orașe din Austria, oameni de 
știință, artă și cultură, delegați și 
invitați din țară și din străinătate.

In numele oamenilor de litere din 
țara noastră, poetul Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor din România, a transmis 
participanților la aceste manifestări 
un salut și urări de succes în desfășu
rarea lor. A răspuns președintele So
cietății internaționale Lenau, Josef 
Wondrak, primarul orașului Stocke- 
rau, reședința societății, care a mul
țumit gazdelor pentru invitația cu 
care a fost onorată Societatea inter
națională Lenau de a-și ține adu
narea generală și sesiunea anuală la 
Timișoara, oraș apropiat de locul na
tal al lui Nikolaus Lenau. Au luat 
cuvîntul delegați și invitați din Ro
mânia și Austria.

Dr. Nikolaus Britz, secretar gene
ral al Asociației internaționale Le
nau, a prezentat raportul intitulat : 
Cinci ani de activitate a Societății 
internaționale Lenau.

Turnu Severin, azi Foto : Gb. Vîntilfl

Adrese utile pentru agenda dv!
Curba care înregistrează afluxul 

de turiști pe meleagurile carpato- 
dunărene este mereu ascendentă. 
Autocarele poartă zilnic mii de 
excursioniști spre locuri pitorești, 
spre puncte de tntîlnire cu isto
ria, cu arta, cu natura, cu fru
mosul. In acest context, alegerea 
unui loc agreabil de popas și re- 
creere pentru reîmprospătarea 
forțelor devine iminentă. Unde 
poposim ?... Firește, acolo unde 
se găsesc o ambianță plăcută, 
servicii prompte și de calitate, 
respect și solicitudine față de ce
rințele consumatorilor.

Faima unor unită(i cum sînt 
„Cerbul carpatin* din BRAȘOV ori 
„Bolta rece" din IAȘI e unanim 
recunoscută. Aceste restaurante, 
ca și altele, au ceva aparte, o ino
vație culinară, o noutate, un punct 
de atracție, Intr-un cuvînt au per
sonalitate.

In peregrinările lor prin țară, 
turiștii se duc cu plăcere la res
taurantul „Paralela 45" din 
BAlCOI, pentru că acolo găsesc 
gustoase preparate prahovene : 
cîrnăciorf, pui la frigare, ciorbă 
de potroace. Pe VALEA OLTU
LUI, restaurantul „Argeș" este 
solicitat nu numai pentru recu
zita și decorațiunile interioare. 
Aici se servesc pul înăbușiți, sar
male piteștene, costiță afumată 
„Rucăreană*. La RÎMNICU VlL- 
CEA punctul de atracție este res
taurantul cabană „Capela”- De pe 
colina amplasamentului localului 
se deschide minunata panoramă 
a orașului și Împrejurimilor. S-au 
construit o afumătoare și un gră
tar, pentru ca oaspeților să li se 
servească 
tăți măcelărești, pui la frigpre, 
cîrnăciori.

„Terasa gospodinelor” din 
PIATRA NEAMȚ, situată sus pe 
muntele Cozla, atrage musafirii, 
tnfăflșarea de ansamblu o reco
mandă a fi o casă țărănească de 
prin părțile locului. Ograda e stră
juită de jur-lmprejur de brazi și 
molizi. în două cuptoare se pre
pară sarmale moldovenești, „to
cate cu barda' și ținute apoi pe 
lîngă spuză, In oale mari de lut. 
Se mai servesc aici „țochitură' 
cu mujdei și mămăliguță caldă,

plâcinte „poale-n brtu', ptine de 
casă și se pot bea vinuri natu
rale din podgorii renumite. Ospi
talitatea gazdelor ? „Desăvirșită', 
susțin toți cei care . au fost 
pe-acolo. , ■

„Casa bucovineană" din SU
CEAVA rețino, de asemenea, vi
zitatorul- Ea oferă — în cadrul 
unul decor in stil sucevean, cu o- 
biecte din ceramicâ neagrâ și cu 
mobilier din stejar — renumitul 
borș bucovinean cu fasole și tăi- 
țel, sarmale cu,smîntînă, tocăniță 
suceveana, alivancă.

Reluind vechi tradiții, comerțul 
a înființat în ultimii doi ani și alte 
asemenea unități cu specific na
țional sau local, In diferite locali
tăți și pe principalele trasee tu
ristice din țară. Preparate vlnăto- 
rești, bunăoară, pot fi consumate 
in unitățile cu acest profil ca 
restaurantul „VInătorul" din IAȘI

sau restaurantul „Hubertus" din 
CLUJ. Pentru amatorii de pește, 
preparat după cele mai autentice 
rețete, stă deschis restaurantul 
„Iiganl”, situat în DELTA, pe bra
țul Sulina. Localul, o veritabilă 
„casăr 
li Imbio pe amatori 
rieze... lotci pentru
„mina lor* peștele ce li se va 
prepara.

Fiecare județ, și 
suri, chiar și cite o localitate, își 
are bucate șpecifice, vinuri pro
prii. La crama „Dobrogea* din 
Constanța, de exemplu, totul pre
zintă viața dobrogeană : mesele 
amplasate pe jumătăți de budane, 
vinul de Murfatlar, servit în căni 
de lut. Printre „specialitățile ca
sei’ se numără pulpa de berbec, 
șișkebabul, plăcinta dobrogeană.

a Deltei, acoperit cu etui, 
eă tnchi- 

a prinde cu

în unele ca-

Aurelia GOLIANU
(Reportaj publicitar)

„Ia vedere' speciall-

— • la sută, Vîlcea și Suceava — T 
la sută. In aceste județe, în iarna 
trecută, s-a resimțit lipsa furajelor, 
care a provocat scăderea producției 
și chiar pierderi de animale. Trăgînd 
Învățămintele cuvenite, direcțiile a- 
gricole și uniunile cooperatiste ju
dețene ar trebui să acorde un spri
jin substanțial cooperativelor agricole 
tn organizarea temeinică a lucrărilor 
pentru strîngerea și depozitarea fu
rajelor Ia timp și fără pierderi.

Mai mult decît In oricare din ulti
mii ani există posibilități pentru e- 
chilibrarea balanței furajere in zo- 

• nele ou o veche tradiție în creșterea 
animalelor, cum sînt: Maramureș, 
Brașov, Mureș, Suceava etc. In ju
dețul Brașov, spre exemplu, acum 
pot fi Insilozate mari cantități da 
porumb, frunze și colete de sfeclă, 
resturi legumicole etc. Din datele e- 
xistente la Direcția agricolă jude
țeană reiese că, pînă la 11 septem
brie, din cela 73 870 tone prevăzute, 
cooperativele agricole au Însilozat 
16 370 tone. In multe unități lipsește 
preocuparea față de buna organizare 
și desfășurare a lucrărilor. Coopera
tiva agricolă Stupini se numără prin
tre' unitățile cu producția de lapte 
cea mai scăzută. Din păcate aici nu 
au fost trase învățăminte din situații
le precare din trecut. Pînă acum s-au 
însilozat numai 169 tone de nutre
țuri din cele 6 848 tone prevăzute In 
plan. Este o cantitate infimă in ra
port cu posibilitățile și mai ales cu 
necesitățile de hrană ale animalelor. 
Tovarășul Ion Taflan, președintei» 
cooperativei, încearcă „să umfle" ci
fra realizărilor „adăugind" încă 40 
ton» vreji de cartofi. Cui foloseșt» 
aoeastă escamotare cînd, tn realitate, 
nu s-a Însilozat nici o tonă de vreji ? 
Această Încercare de a induce în e- 
roare, în loc de a acționa energio 
pentru intensificarea strîngeril fura
jelor, este deosebit de dăunătoare. 
Nici un fel de rapoarte cu cifre fără 
acoperire nu pot ține loc de furaje. 
„Nu lucrăm decît Cu o combină. Am 
mai țivea nevoie de încă una" spunea i 
președintele cooperativei. Dar de cer 
nu se folosește nici una din tocăto- 
rile mecanice, de ce combina nu rea
lizează decît jumătate din norma d» 
lucru ? La Stupini nu condițiile lip
sesc, ci spiritul de inițiativă, grija 
gospodărească de a aduna nutrețuri!» 
de a evita orice risipă.

Intr-un ritm de melc se lucrează 
ți în cooperativa din Cristian, unde 
la însilozare au fost repartizați doar 
oîțiva cooperatori. Dar și aceștia, lip
siți de îndrumare și de oontrol, lu
crează în dorul lelii. Porumbul tocat 
este aruncat la voia întîmplăril pe 
un strat de pămînt și noroi, cu o 
grosime de aproape jumătate de me
tru, care nu a fost scos din silozul 
betonat. In anii trecuți s-au făcut 
cheltuieli pentru construirea de silo
zuri turn lîngă grajduri, dar nimeni 
din consiliul de conducere nu și-a 
amintit că acestea au nevoie măcar 
de stropirea cu lapte de var, îna
inte de introducerea nutrețurilor.

Asemenea deficiențe se tntîlnesc și 
in alte unități. Deosebit de păgubi
toare este ignorarea unor lucrări in
dispensabile pentru calitatea furaje
lor. La cooperativa din Prejmer, In 
cele 5 zile de cînd se lucrează lj\ 
însilozare, furajele nu au fost tasat> 
măcar o dată. Cînd cooperatorii au 
cerut președintelui să le trimită un 
tractor, acesta le-a spus că nutrețul 
se tasează cu picioarele. Este de ne
înțeles cum președintele unei coope
rative agricole manifestă un aseme
nea dezinteres pentru calitatea 
lor de tone de furaje.

în majoritatea cooperativelor 
cole din județe ca : Ialomița, 
Teleorman, Timiș și celelalte, o

sute*»
agrl-
Dolj, 
mar» 

resursă de’ masă verde pentru însilo
zare o reprezintă tulpinile de porumb 
în stare suculentă, după recoltarea 
ștluleților. Este necesar ca această 
importantă acțiune să fie urgentată, 
luindu-se măsuri pentru corelarea 
eforturilor cooperatorilor și ale me
canizatorilor din secțiile de mecani
zare, folosirea la Întreaga capacitate 
a combinelor, tocătorilor mecanice, 
a mijloacelor de transport pentru e- 
fectuarea luorărilor Intr-un timp cit 
mai scurt.

Ținînd seama de perioada extrem 
de scurtă care a mai rămas pînă la 
uscarea tulpinelor de porumb, da 
faptul că pe ctmp se găsesc mari can
tități de nutrețuri, este nevoie ca co
mitetele județene de partid, organele 
agricole să acorde mai multă aten
ție problemelor privind recoltarea, 
furajelor, să sprijine cu prioritate u- 
nitățile agricole in care se constată 
că balanța furajeră este deficitară, 
astfel ca, în fiecare fermă zootehnică, 
să se creeze condiții optime de ali
mentație a întregului efectiv de ani
male.

Constantin BORDEIANU 
Nicola» MOCANU

INTÎIA ZI A ȘCOLII
(Urmare din pag. I)

nunile cunoașterii. Bucuria copii
lor in fața acestei fascinante per
spective se manifestă exploziv, 
emoționant și in același timp 
grav. Să ne închipuim, sa facem 
efortul de a cuprinde întreaga 
lavă emoțională ce se revarsă 
in inimile sutelor de mii, ale mi
lioanelor de mici cetățeni, ale 
dascălilor lor, care simt în di
mineața de azi că acest început 
de an școlar este, de fapt, un 
nou început de drum intr-o eta
pă spre maturitatea rîvnită.

Poate niciodată mai mult de
cît in această fremătătoare zi nu 
au școlarii țării o mai vie repre
zentare a grijii cu care îi încon
joară părintește partidul, între
gul nostru popor. Ei găsesc pe 
băncile acestui inceput de an 
școlar, ca și in anii trcxuți, noi
le lor manuale — distribuite gra
tuit — și știu că manualele a- 
cestea, cu miros proaspăt de ti
pografie, reprezintă un efort pe

care statul socialist, societatea 
noastră îl fac pentru ca drumul 
spre știință și cultură al tinere
lor generații să fie cit mai drept, 
cit mai lesne de străbătut. Mulți 
dintre ei pătrund azi in școli 
noi, in noi săli de clasă, In la
boratoare noi, întimpinați de 
profesori și învățători dintr-o 
nouă promoție — tot atltea do
vezi că invățămlntului i se acor
dă in România socialistă o maxi
mă însemnătate ți că faptul a- 
cesta îndreptățește tineretul 
să-și privească viitorul deschis 
de partid cu cea mai adîncă în
credere.

Generația de astăzi a milioa
nelor de școlari are însă cu mult 
mai largi temeiuri să-și priveas
că viitorul cu profundă încrede
re. Acest început de an școlar 
are loc la numai o lună după 
ce s-au încheiat lucrările celuia 
de-al X-lea Congres al partidu
lui, care a proiectat un puternic 
fascicol de lumină asupra viito
rului națiunii socialiste, dezvi-

luindu-ne perspectiva unei țări 
angajate prin toate eforturile 
sale constructive pe făgașul orân
duirii socialiste multilateral dez
voltate. Fascicolul acesta de lu
mină, pătrunzător și limpede, 
călăuzește și progresul neconte
nit al invățămlntului românesc, 
domeniu social de importanță 
primordială, despre care, de la 
înalta tribună a Congresului X, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : ,Dezvoltîndu-șl și per- 
fecționîndu-și necontenit activi
tatea, școala își va îndeplini mai 
bine nobila misiune de formare 
a noilor generații ale patriei, de 
pregătire a constructorilor socia
lismului și comunismului pe pă- 
mîntul României".

Ne sînt vii aceste cuvinte, ele 
constituie cel mai cald ți mai 
însuflețitor îndemn ce poate fi a- 
dresat elevilor și profesorilor în 
această zi în care pornesc îm
preună să cucerească o nouă eta
pă în călătoria lor spre vastele 
ținuturi ale științei și culturii, 
ale viitorului.

*
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CORPUL NEÎNSUFLEȚIT
AL TOVARĂȘULUI

DUMITRU PETRESCU
ADUS IN TARA

*

Duminică, dimineața, tova
rășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Florian Dă- 
nălache, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, precum și Ion Obra- 
dovici, ambasadorul României 
în Cehoslovacia, au plecat la 
Praga, pentru a însoți în dru
mul spre patrie sicriul cu 
corpul neînsuflețit al tovară
șului Dumitru Petrescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, vice- 

. președinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste. ~~

★
La sosirea avionului spe

cial, pe aeroportul Ruzyne din 
capitala R. S. Cehoslovace, au 
venit în întîmpinare Fr. Ha- 
mouz, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace, P. 
Auersperg, membru al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, șeful 
secției internaționale a C.C. al 
P.C.C., A. Sum, secretar al 
C.C. al Frontului Național din 
R. S. Cehoslovacă, A. Krouzil, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. S. Cehoslova
ce. Erau, de asemenea, pre
zenți membri ai ambasadei 
române la Praga.

După sosire, tovarășii Virgll

Oamenii miincii din patria 
noastră au aflat cu adincă du
rere vestea încetării din viată 
a tovarășului Dumitru Petrescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat al Reou- 
blicii Socialiste România, vice
președinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste, fiu credincios și vechi mi
litant al partidului nostru, frun
taș de seamă al luptei pentru 
edificarea socialismului în Ro
mânia.

în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Dumitru Pe
trescu, pe adresa Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România și a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste sosesc de pe 
Întreg cuprinsul patriei nume-

Telegrame de condoleanțe

Capitala țării noastre a fost gazda 
Congresului internațional A.I.T. „Loi- 
sirs et tourisme". La încheierea 
lucrărilor dm solicitat unor partici
pant să-și expună părerile'cu privire 
la rolul turismului internațional ca 
factor de cunoaștere și apropiere in- ■ 
tre popoare, la semnificația Congresu
lui actual și să-și împărtășească im
presiile de „turiști oficiali" cu privire 
la țara noastră. Spicuim din răspun
surile primite :

Victor de Pange, șeful Secțiunii 
pentru afaceri culturale a Consiliului 
Europei, președintele Congresului : 
„Congresul «Alianței internaționa
le de turism» desfășurat la Bucu
rești, prin - rezoluțiile adoptate și 
recomandările făcute guvernelor din 
întreaga lume, a creat un cadru de 
promovare a turismului, ca mijloc de 
apropiere între popoare și instru
ment de contact, de educație și dez
voltare culturală. Unul din meritele 
esențiale ale Congresului a fost aceia 
de a umaniza, intr-un fel, turismul. 
Căci această noțiune nu are doar 
semnificația unui transport dintr-un 
loc în altul, ci este vorba de contac
tul cu o nouă civilizație. Iar acest 
contact nu trebuie să fie rodul în- 
tîmplării sau al improvizației, ci tre
buie organizat. Pentru a beneficia din 
plin de turism, tinerii, de exemplu, 
au nevoie 'de o instruire prealabilă. 
Din acest punct de vedere, s-ar putea 
vorbi chiar de necesitatea unei «pe
dagogii a turismului». Școala des
chide turistului virtual perspective 
prin cunoștințele pe care î le dă 
în domeniul istoriei, geografiei, știin
țelor sociale etc., ceea ce îi oferă 
apoi posibilitatea de a descoperi, în 
cursul călătoriilor, civilizații noi, de 
a înțelege modul de viață al altor 
popoare. Iată de ce aș spune că există 
două moduri de a călători : unul pe 
verticală, adică în sensul cunoașterii 
în adîncime a civilizației unei țări, 
și altul pe orizontală, adică în sensul 
regăsirii unor elemente comune, care 
să stabilească puncte de tangență în
tre diferitele structuri. Turismul este 
nu numai un mijloc de comunicare pe 
terenul civilizației trecutului, ei mai 
ales a prezentului. Consider că toc
mai acest turism nou trebuie dezvol
tat, iar Congresul a demonstrat, cred, 
necesitatea de a stimula receptivi
tatea, sensibilitatea personală a tu
ristului la creațiile noului, ceea ce 
este de natură să pună în valoare 
fonduri ale civilizației poate mai pu
țin importante ca Versailles-u) sau 
Parthânon-ul, de pildă, dar care cîști- 
gă tn importanță prin faptul că sînt 
atașate unui ansamblu, unui context 
contemporan. E foarte posibil ca un 

Trofin și Florian Dănălache 
s-au îndreptat spre Sanatoriul 
de stat din Praga unde se afla 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului Dumitru Pe
trescu. Doctorul St. Cejka, di
rectorul spitalului, i-a infor
mat asupra evoluției bolii pa- • 
cientului și asupra cauzelor 
care au dus la încetarea sa 
din viață. După ce au mulțu
mit pentru eforturile depuse 
de către colectivul de medici 
cehoslovaci, tovarășii 
Trofin și Florian Dănălache 
au intrat în sala unde se afla 
catafalcul celui dispărut, adu- 
cîndu-i un ultim omagiu.

Sicriul cu corpul neînsufle
țit al tovarășului Dumitru Pe
trescu a fost transportat apoi 
la aeroport. Aici, în sunetele 
marșului revoluționarilor, el a 
fost purtat pe umeri de mili
tari cehoslovaci pînă la avio
nul special românesc. Fanfara 
militară a intonat imnurile de 
stat român și cehoslovac. O 
companie formată din ostași ai 
armatei populare cehoslovace 
a prezentat ultimele onoruri.

La aeroport au venit să 
prezinte condoleanțe tovarăși
lor Virgil Trofin, Florian Dă
nălache și familiei defunctu
lui tovarășii Evzen Erban, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Fr. 
Hamouz, P. Auersperg, A. 
Sum, A. Krouzil, lucrători ai 
aparatului C.C. al P.C.C., ai

roase telegrame prin care so 
exprimă condoleanțe și se ma
nifestă hotărîrea de a păstra 
neștearsă în amintire figura lu
minoasă de adevărat 
a tovarășului Dumitru

Au trimis telegrame 
doleanțe : Ministerul
Armate ale Republicii Socialiste 
România, Consiliul politic supe
rior al armatei, Divizia „Tudor 
Vladimirescu", Ministerul Finan
țelor, Comitetele județene ale 
P.C.R., Consiliile populare jude
țene și Consiliile județene ale 
Frontului Unității Socialiste 
Alba, Arad, Argeș. Bacău. Bi
hor, Bistrița-Năsăud, Botoșani. 
Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Co- 
vasna, Dolj, Galați, Harghita, Ia
lomița, Iași, Ilfov, Maramureș, 
Mehedinți, Mureș,\ Neamț, Olt, 
Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava.

baraj, un sat, o realizare oarecare a 
prezentului să-și găsească o valoare 
supremă, dacă sînt explicate și înca
drate în actualitate.

Aș vrea să subliniez, de asemenea, 
înalta calitate a organizării și desfă
șurării Congresului, atmosfera deo
sebit de favorabilă, spiritul de prie
tenie și înțelegere mutuală care au 
însoțit lucrările, fapt pentru care do
resc să exprim, în numele tuturor 
participanților, sincere mulțumiri gu
vernului român și autorităților locale, 
precum și felicitări Automobil Clu
bului Român"

VVaclaw Laskovski, directorul Au
tomobil Clubului din Polonia : „Con-

t 

UN FACTOR DE APROPIERE 
Intre popoare

Declarațiile unor participanți la lucrările Congresului „Alianței 
internaționale de turism"

sider că, la ora actuală, este încă 
destul de dificil să se poată aprecia 
la justa valoare rezultatele lucrări
lor de la București, influența pe care 
o va exercita Congresul asupra evo
luției ulterioare a fenomenului turis
tic pe scară internațională Aș vrea 
totuși să subliniez faptul pozitiv că 
s-a putut realiza o programare . a 
dezvoltării în viitor a turismului tn 
ansamblu, a bazei .materiale și a pro
greselor legate de această ramură 
economică, ceea ce ne oferă cadrul 
general de a face, potrivit cerințe
lor proprii, investițiile necesare sti
mulării turismului național. Proble
mele abordate la Congrgș, rezoluțiile 
adoptate ne oferă elemente pentru 
organizarea și pregătirea mijloacelor 
de a face față acestei adevărate «ex
plozii» a turismului internațional

Am sosit în România ca «turist o- 
ficial» ; cu toate acestea, am putut 
acumula unele impresii, care, din pă
cate, sînt raportate la un scurt in
terval de timp. Dar avînd ocazia să 
traversez țara dv. cu automobilul, vă

guvernului cehoslovac, ai C.C. 
al Frontului Național.

Pe sicriul acoperit cu dra
pelul de stat al Republicii So
cialiste România au fost de
puse coroane de flori din par
tea Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia și a guvernului fe
deral al Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

La ora 11,15, ora Pragăi, a- 
vionul special a decolat 
patrie.

★
în aceeași zi, avionul spe

cial a sosit la București.
Pe aeroport se aflau tovară

șii Gheorghe Pană, membru ai 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar al Capitalei, Chivu Stoica, 
președintele Comisiei. Centrale 
de Revizie.

Au fost prezenți membri ai 
familiei defunctului.

Au fost, de asemenea, de 
față Karel Kurka, ambasado
rul R. S. Cehoslovace la Bu
curești, și membri ai ambasa
dei.

—......................................y«-
--r--.- ♦ *

Teleorman, Timiș, Tulcea, Con
siliul municipal al sindicatelor 
București, Uzina de utilaj chi
mic „Grivița Roșie", Uzina me
canică de material rulant „Gri
vița Roșie", Uzina mecanică „Ni
cotină" din Iași, Uzina de trac
toare din Brașov, Uzina „Auto
buzul" din Capitală, Combinatul 
de confecții și tricotaje Bucu
rești, Uzina „Republica" din 
Capitală, Liceul „Tudor Vladi
mirescu" din Tîrgu Jiu, Regio
nala C.F.R.-CIuj, Uzina meca
nică de material rulant din Paș
cani, 
zarea 
uzina 
iova, 
producție din comuna Bălești, 
județul Gorj, cooperativa agri- x 
colă de producție din comuna 
Romănaș, județul Sălaj etc.

Complexul de industriali- 
Iemnului din Tîrgu Jiu, 
„Electroputere" din Cra- 
cooperativa agricolă de

.sincer că am rămas plă-

România 
spun a- 
numai la

mărturisesc.
cut impresionat de baza tehnică a 
turismului românesc (instalațiile ho
teliere, micile restaurante de-a lun
gul traseelor etc.), precum și de 
buna calitate a șoselelor, 
este foarte frumoasă. Cînd 
cest lucru mă gîndesc nu 
București, ci și la orașele și satele 
din țara dv., care sînt cu adevărat, 
atrăgătoare. Și, mai presus de orice 
am apreciat spiritul deschis și prie
tenos al românilor, calitățile lor de 
gazde neîntrecute;"

Prof. dr. Matine Daftari, pre
ședintele Turing Clubului din Iran : 
„Semnificația majoră a noțiunii de

turism este; după părerea mea, cei 
mai bine sintetizată în această defi
niție născută sub auspiciile Organi
zației Națiunilor Unite : «Turismul 
internațional este un pașaport pen
tru pacea mondială». Aceste cuvinte 
spun totul, pentru că o condiție esen
țială a păcii este înțelegerea mutua
lă între popoare. Și acest lucru se 
poate realiza prin 'Călătorii, prin vi
zite, prin toate felurile de contacte, 
care să mențină viu dialogul dintre 
națiuni. Turismul oferă posibilități din 
ceie mai bune în acest sens. Popoare
le care se cunosc reciproc, treptat 
încep să se înțeleagă, contribuind ast
fel la făurirea unui clima» favorabil 
destinderii și păcii

Aș vrea să adaug că sînt mulțumit 
că mă aflu pentru a doua oară in 
România, că pot admira munca unui 
popor harnic și ospitalier. Dorința 
de a revedea frumoasa dv. țară cu 
prilejul Congresului — în pofida unor 
preocupări destul d'e urgente, care mă 
solicită acasă — constituie, sper, o 
dovadă elocventă. Toată viața mea

Generale
Duminică a plecat la New York 

ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, care va conduce 
delegația română la sesiunea 
XXIV-a a Adunării Generale 
Organizației Națiunilor Unite.

Din delegație fac parte Mircea 
Malița, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Gheorghe Diaco- 
nescu,' reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România la 
O.N.U., Cornel Bogdan, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Statele Unite ale Americii, și 
Mihai Levente, membru al Comi
siei de politică externă a Marii A- 
dunări Naționale, directorul Insti
tutului de cercetări economice.

Membrii supleanți ai delegației 
sînt: conferențiar universitar Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al Fe
meilor, Constantin Ene, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, Ion 
Duma, consilier la Misiunea per
manentă a Republicii 
România la O.N.U., și 
Secarin, consilier juridic în Minis
terul Afacerilor Externe.

Lucrările sesiunii a XXIV-a a 
Adunării Generale a O.N.U. se des- 

\
★ ‘

— Corespon- 
Alexandroaie, 
afacerilor ex-

NEW YORK 14. 
dentul Agerpres, C. 
transmite : Ministrul 
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, care va 
conduce delegația română la sesi
unea a XXIV-a a Adunării Gene
rale a O.N.U., a sosit duminică la 
New York.

Pe aeroportul internațional Ken
nedy, Corneliu Mănescu a fost în- 
tîmpinat de directorul protocolului 
din Organizația Națiunilor Unite, 
S. Korle, și de adjunctul său, Mo
hamed Taibi, de Iakov Malik, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentant permanent al 
Uniunii Sovietice la O.N.U., Milko

Vizita ministrului federal 
al afacerilor externe 
al Republicii Austria

Duminică dimineața a sosit la 
Constanța dr. Kurt Waldheim, mi
nistrul federal al afacerilor ex
terne al Republicii Austria, îm
preună cu alte personalități poli
tice austriece și numeroși ziariști. 
Oaspeții au fost însoțiți de Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, și func- Petre a oferit,

■ jționari- • ■■ superiori:—‘■-din.-. M.A.E. - ”*• J* A*~ 
Pe aeroportul internațional M. Ko- 
gălniceanu, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Nicolae Petre, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului municipal Constanța, și 
de alte oficialități locale.

în cursul zilei, oaspeții austrieci 
au vizitat Mamaia, admirînd de pe 
terasa hotelului „Riviera" minu-

ieri în țară : vremea a fost In 
general frumoasă, cu cerul varia
bil, mal mult senin în Transilva
nia și Moldova. în cursul dimineții 
în Banat și vestul Olteniei cerul 
a fost mal mult noros și cu totul 
izolat a plouat slab. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 17 
grade la Petroșani șl 26 de grade 
la Băilești. In București : vremea 
a fost în general frumoasă, cu

am avut numeroase contacte cu ro
mânii și întotdeauna am rămas, cu 
cele mai bune amintiri".

John Ford, reprezentant al Asocia
ției Automobilului din Marea Bri- 
tanie : „Congresul de la București 
reprezintă, fără îndoială, un succes. 
Și aceasta pentru că au fost abordate 
și analizate cu prioritate posibilitățile 
unei largi cooperări între state, care 
să ducă la valorificarea cît mai bună 
a resurselor turistice proprii fiecărei 
țări, în folosul unei mai adînci cu
noașteri reciproce. Congresul a fost, 
într-un fel, un prilej de a ne îm
părtăși, unii altora, experiența în 
domeniul turismului, de a «omologa».

1

cum s-ar spune, unele inițiative. M-aș 
referi la sistemul «Package Tour», 
lansat de români și aplicat, acum, și 
în Iugoslavia, care rezolvă una din
tre marile probleme ale turismului 
internațional și anume problema teh
nică, absolvindu-1 pe turistul angajat 
pe un itinerar mai lung de grija pen
tru cazare, subzistență etc., ceea ce 
are drept urmare o sporire 'conside
rabilă a timpului rezervat literal
mente turismului. Acest gen de pro
puneri imprimă un nou impuls dez
voltării turismului internațional"

Herbert Hoffman, profesor la In
stitutul de cunoștințe economice pen
tru relații cu străinătatea din 
Miinchen, R. F. a Germaniei : 
„Dezbaterile care au avut loc 
lasă să se desprindă aportul Congre
sului la sporirea înțelegerii interna
ționale. Excepționala sa organizare, 
precum și atmosfera generală de prie
tenie, imprimată mai ales de către 
gazde, au contribuit la reușita în- 
tîlnirii, caracterizată prin discuții 
sincere, deschise. Pot face aceste a- 

a O.N.U.
chid la New York, marți, 16 sep
tembrie.

înainte de plecare, tovarășul 
Corneliu Mănescu a făcut o scurtă 
declarație reprezentanților presei, și 
radioteleviziunii:

Delegația Republicii Socialiste 
România la cea de-a XXIV-a sesi
une a Organizației Națiunilor U- 
nite pleacă cu hotărîrea de a face 
tot ce-i va sta în putință pentru a 
reprezenta cu cinste politica noas- .. 
tră externă, conținutul său înno^țș 
bilat de ideile păcii și înțelegerii 
între popoare. în acest sens, dele
gația noastră va depune toate e- 
fOrturile pentru ca problemele atît 
de complexe care se află pe ordi
nea de zi a sesiunii să-și găsească" 
o rezolvare sau un început de re
zolvare, fiindcă existența unor fo
care de tensiune, în momentul in
ternațional actual, provoacă îngri
jorarea întregii lumi. De aceea, e- 
forturile delegației noastre vor fi 
dirijate spre tot ceea ce poate 
contribui la o soluție pașnică, e- 
chitabilă. în acest sens, noi vom 
colabora îndeaproape cu țările so
cialiste, cu toate delegațiile care 
se vor găsi pe drumul acesta.

★

Tarabanov, adjunct ai ministrului 
afacerilor externe, reprezentant 
permanent al Bulgariei la O.N.U., 
Dejidiin Cimiddorj, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
Mongoliei, E. Kulaga, reprezentant 
permanent al Poloniei la O.N.U., 
Zdenek Cernik, reprezentant per
manent al Cehoslovaciei la O.N.U., 
și alți reprezentanți ai mi
siunilor diplomatice ale țărilor so
cialiste acreditate la O.N.U., de re
prezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., Gheorghe Diacones- 
cu, de ambasadorul României în 
S.U.A., Cornel Bogdan, și de mem
bri ai Misiunii permanente a Ro
mâniei la O.N.U.

panoramă a stațiunii. Arhi- 
Constantin Dumitrașcu, di- 

D.S.A.P.C.-Constanța, a 
dat oaspeților o serie de detalii de 
arhitectură și de construcții, pri
vind dezvoltarea stațiunii Mamaia. 
S-a vizitat apoi orașul Constanța, 
stațiunile Eforie nord, Eforie sud 
și Mangalia nord-Neptun. Nicolae 

‘ ”, în cinstea minis
trului de externe austriac și per
soanelor care îl însoțesc, un dejun 
în saloanele restaurantului Cazino 
din Constanța. Cu acest prilej, pri
marul municipiului Constanța și 
ministrul federal al afacerilor ex
terne au rostit toasturi.

Seara, oaspeții austrieci s-au îna
poiat la București cu un avion 
special.

cerul variabil. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit, Temperatura 

■ maximă a fost de 25 de grade.
Timpul probabil pentru 16-17-18 

septembrie. Vreme călduroasă. Ce
rul va fi variabil, cu înnourfirl 
mal accentuate în vestul țării, 
unde izolat vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab, pînă la potri
vit din sectorul sudic. Tempera
turile minime vor fl cuprinse în
tre 12 șl 20 de grade, local mai co- 
borîte în depresiuni șl în nordul 
țării, iar maximele vor oscila în
tre 23 șl 31 de grade. în Bucu
rești ; vreme călduroasă. Cerul 
va fl variabil. Vînt în general 
slab. Temperatura în creștere.

firmații nu numai în numele meu 
personal, ci și în al celorlalți colegi 
cu care am stat de vorbă. în acest 
mod au fost puse bazele unei cerce
tări mai aprofundate a fenomenului 
turistic, cercetare care se află Încă, 
aș spune, într-o fază incipientă. Mai 
avem multe de făcut la acest capitol 
Sînt convins că în viitor, pe mă-convins că în viitor, pe mă- 

dezvoltării 
problemele 

vor crește

industriei turis- 
care se vor 
în dificultate. 

Depășirea acestora va putea fi rea
lizabilă numai printr-o largă conlu
crare. Pentru a răspunde sarcinilor 
sporite, vor fi necesare investiții 
mari, ceea ce impune însă, în prea
labil, efectuarea unor cercetări 
globale. Astăzi, atît în România, cît 
și în țările balcanice, în cele din ba
zinul Mediteranei se fac in.vestiții 
mari pentru turism, dar necunoaște
rea unei oferte globale prejudiciază 
bunului mers al acestei ramuri. Un 
schimb generalizat de experiență și' 
documentare poate determina îmbu
nătățirea rezultatelor Inițiativele 
României, lansarea unor forme noi 
de turism care au ca urmare o iefti
nire a mijloacelor de practicare a 
turismului, sînt dovezi concrete ale 
faptului că există un mare potențial 
ce se cere inclus în circuitul turistic".

German Stoykovic, reprezentant 
al Automobil Clubului din Iugosla
via : „Cred că una din contribuțiile 

, substanțiale ale dezbaterilor de la I 
București constă în faptul că, pe I 
lingă acele moduri cunoscute de a I 
face turism In prezent (turismul in- | 
dividual și turismul de grup, orga- I 
nizat) și-au găsit consacrarea for- I 
muie noi. Mă gîndesc în primul rînd t 
la cea inițiată de Automobil Clubul I 
Român, formulă care și-a găsit a- | 
plicarea și la noi în țară în acest I 
an turistic. Deocamdată, e drept, | 
succesele nu sînt încă atît de spec- | 
taculoase | oricărui început îi sînt j 
inerente greutățile, dar cu siguranță | 
că în anii următori roadele nu vor | 
întîrzia să se arate din plin.

Organizarea Congresului a fost per- | 
(ectă și mă folosesc de acest prilej s 
pentru a transmite tn numele dele; | 
gației noastre sincere felicitări. și I 
mulțumiri gazdelor române. Ospita- I 
litatea tradițională a poporului ro- g 
mân nu se dezminte niciodată, con- | 
stituind un element, de bază în po- | 
tențialul turistic al României. în țara I 
dv. se construiește mult, noul țîșnește t 
la tot pasul și te simți fără să-ți dai | 
seama antrenat într-un ritm de viață | 
tineresc".

Viorel POPESCU 
Constantin PRIESCU

Duminica a avut loc tn Capitală 
ședința de închidere a lucrărilor 
celei de-a 7-a Consfătuiri interna
ționale a pompierilor, la care au 
participat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, ■ Po
lonia, Ungaria, Uniunea Sovietică 
și România.

Pe stadionul „Dinamo" din Capi
tală a avut loc duminică festivita
tea ■ de închidere a celei de-a 2-a 
ediții a concursurilor profesionale 
internaționale ale pompierilor din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România.

Gegeral-locotenent Pamfil 
comandantul pompierilor din 
publica Socialistă România, a 
un scurt cuvînt de închidere.

în clasamentul general, pe 
mele trei locuri s-au situat 
pele reprezentative ale | 
lor din Uniunea Sovietică, 
nia și Cehoslovacia.

Seara finalelor celei de-* VII-* 
ediții a Balcaniadei de box a în
ceput sub frumoase auspicii. O arenă 
plăcută, un public entuziast și com
petent, un program promițător. Pri
mul sunet de gong a adus în ring 
pe românul Mihai Aurel și pe bul
garul Hristo Atanasov. O avalanșă 
de lovituri în trombă de la primul 
sunet de gong. Cam necalculat in 
atacuri, în schimb perseverent în 
serii prelungite de lovituri, repre
zentantul nostru reușește să se im
pună în primul rund. în repriza a 
doua, Atanasov încearcă să tempe
reze lupta cu un—doi-uri, dar Aurel 
îl contrează precis la stomac și băr
bie. Apoi, în finalul meciului, Mihai 
Aurel atacă viguros și cîștigă în ura- 
lele mulțimii titlul balcanic la cate
goria semimuscă. A urmat finala ca
tegoriei muscă. Gruiescu (România) 
a luptat cu pricepere de la începutul 
meciului. Adversarul său, iugoslavul 
Miloslavievici Zlatko, a făcut tot ce 
a putut ca să smulgă victoria. Dar 
viteza românului ca și seriile cal
culate de croșee și „plecările" inspi
rate. i-au dat acestuia tot mai mult 
superioritatea în întrecere. Un cro
șeu fulgerător și Miloslavievici s-a 
odihnit, în repriza a doua, cele 8 
secunde regulamentare. Gruiescu a 
cucerit titlul balcanlo printr-o netă 
victorie la puncte.

După aplaudata victorie « lui Seyfl 
Tatar (Turcia) la categoria pană, alt 
sportiv turc, H. Ygit, este opus lui 
Paul Dobrescu la „sșmiușoară". El 
atacă viguros, cu serii scurte șl dese
ori precise. Dar adversarul lui, Paul 
Dobrescu, cu finețea eschivelor și 
precizia deplasărilor scurte, îl obligă 
în scurt timp să încaseze seriile re
petate în mod prelungit. Ritmul 
crește tot mai mult, întretăiat doar 
de... K.D.-urile pe care e obligat să 
le suporte pugilistul turc. în rundul al 
III-lea, cu lovituri punctate doar a- 
tunci cînd trebuie, cu permanente 
căutări ale distanței favorabile, Do
brescu Incintă spectatorii, care-i a- 
plaudă îndelung victoria.

Sportul studențesc — Politehhica 
Galați 3—0 | Progresul Brăila — Po
iana Cîmpina 2—1 | Dunărea Giurgiu
— Metalul Tîrgoviște 2—1 | Flacăra 
Moreni — Metalul București 3—1 ) 
Portul Constanța — Știința Bacău 
2—0 | Ceahlăul Piatra Neamț — Me- 
trom 1—01 Gloria Bîrlad — Pro
gresul București 1—1 | Oțelul Galați
— Chimia Suceava 2—0.

în clasamentul seriei conduce Por
tul Constanța cu 8 puncte, urmat de 
Politehnica Galați tot cu 8 puncte,- 
dar cu un golaveraj mai slab.

Pregătiri pentru finala 
„Cupei Davis"

Nâstaso — victorie la Seawagen, 
Țiriac învins de Halmberg.

La Salisbury (Maryland) « început 
Intîlnirea amicală de tenis dintre e- 
chipa României și selecționata ora
șului. Tenismenil români Ion Țiriac 
și Ilie Năstase susțin această întîl- 
nire care are un caracter de verifi
care și antrenament în vedere finalei 
„Cupei Davis" programată între 19 
și .21 septembrie la Cleveland, tn 
compania echipei S.U.A., deținătoa
rea saiatierei de argint

După prima zi, scorul este favora
bil cu 2—1 tenismenilor români. în 
primul meci, Năstase l-a învins cu 
11—9, 6—1 pe Seawagen Holmberg a 
cîștigat cu 6—3, 14—12 la Ion Țiriac. 
în proba de dublu, Țiriac și Năstase 
au dispus cu 6—4, 10—8 de Holmberg 
și Seawagen. în ziua a doua vor avea 
loc meciurile : Țiriac — Seawagen și 
Năstase — Holmberg. Agenția „As
sociated Press" remarcă în cronica 
sa jocul bun al tenismenilor români. 
Aceeași agenție transmite că în finala 
„Cupei Davis" echipa S.U.A. va fi al
cătuită din Ashe și Smith. De re
marcat că Năstase l-a învins pe 
Smith în cadrul turneului de la Fo
rest Hills.

Echipelor și eoncurenților car» 
s-au clasat pe primele locuri le-au 
fost înmînate medalii și premii.

★
Duminică, la Jimbolia, județul Ti

miș, a avut loc o adunare come
morativă închinată celor 7 antifas
ciști, muncitori și țărani de naționa
litate germană, fii ai orașului Jim
bolia, care au fost asasinați de ar
matele hitleriste în retragere de p» 
teritoriul țării noastre în toamna 
anului 1944.

La adunare au participat repre
zentanți ai organelor județene și lo
cale de partid șl de stat, rude și 
prieteni ai celor uciși, veterani ai 
mișcării comuniste și muncitorești, 
numeroși oameni ai muncii din loca
litate.

în semn de omagiu, la monumen
tul antifasciștilor din Jimbolia au 
fost depuse coroane și buchete do 
flori.

Campionul european Calistrat Cu
țov caută de la bun început stoma
cul adversarului cu upercuturile salo. 
Dar boxerul turc Hakky Șozen blo
chează corect și tl forțează la o ade
vărată cursă de urmărire. Cu eschi
ve frumoase și deplasări scurte, el 
face în compania campionului euro
pean o repriză de box corect. în cel 
de-al doilea rund, Cuțov schimbă 
tactica, chemîndu-și el adversarul la 
atac și obținînd avantaj substanțial. 
Repriza a treia are același aspect al 
superiorității românului, ce închei» 
în mod strălucit un meci foart» 
frumos

Reprezentantul nostru Nedelcea 
Pavel, ca șl Silberman Victor au fost 
întrecuți la puncte după meciuri 
foarte disputate.

Și ultimul gong 
pionat al tinereții, cu întîlnlrl atrac
tive și, firește, pline de vitalitate. 
Un campionat balcanic al sportivității 
ți al prieteniei.

Eusta|iu MĂRGĂRIT

Iată rezultatele tehnice Înregistrata 
tn ordinea celor 11 categorii: M. Au- 
rel (România) învinge la puncte pa 
Atanasov (Bulgaria) | Gruiescu (Ro
mânia) învinge la puncte pe Milosla- 
vievici (Iugoslavia) | Balitjarevici (Iu
goslavia) învinge Ia puncte pe Nedel- 
cea (România) | Tatar (Turcia) învin
ge prin abandon rep. a II-a pe Zlf- 
covicl (Iugoslavia) | Dobrescu (Româ
nia) învinge la puncte pe Ygit (Tur
cia) | Cuțov (România) învinge la 
puncte pe Sozen (Turcia) | Sanda! 
(Turcia) învinge la puncte pe Sil- 
berman (România) | Stancev (Bulga
ria) învinge prin k.o. rep. ! pe Bozo- 
vici (Iugoslavia) | Gheorghiev (Bul
garia) dispune la puncte de Kuran 
(Turcia) | Constantinescu (România) 
învinge prin k.o. rep. a II-a pe Simi- 
nov (Bulgaria) | Vukusici (Iugoslavia) 
învinge la puncte 
garia) I

C.F.R. TimișoaraC.F.R. Arad —
2—O’] C.S.M. Reșița — C.S.M Sibiu
1— 1 | Ripensia — Metalul Tr. Seve
rin 5—0 i Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Baia Mare 0—1 i Metalul Hu
nedoara — Chimia Rm. Vîlcea 5—1 J 
Olimpia Satu Mare — Vagonul Arad
2— 01 Minerul Anina — Electropu
tere Craiova 1—1 ; Olimpia Oradea 
— Gaz Metan Mediaș 5—2.

în clasamentul seriei conduce Me
talul Hunedoara cu 7 puncte, urmat 
de Electroputere, tot cu 7 puncte, dar 
cu un golaveraj mai slab.

PRONOSPORT
(etapa din 14 septembrie 1969)

1—0 1
Anulat
1—0 1
1—0 1
4—1 1
3—2 1
1—1 X
0—0 X
2—0 1
8—1 l

3—0 1
2—0 1

Cehoslovacia — Ungaria 8—3 X 
Bari — Roma 
Brescia — Milan 
Fiorentina — Verona 
Internazionale — Bologna 
Juventus — Palermo 
Lanerossi — Napoli 
Lazio — Torino 
Sampdoria — Cagliari 
Portul C-ța — Știința Be. 
Flacăra — Metalul Buc. 
Olimpia Satu Mare — 
Vagonul 
C.F.R. Arad — 
C.F.R. Timișoara

Meciul Brescia — Milan a fost 
anulat deoarece s-a întrerupt. 
Toate variantele primesc rezul
tat exact, conform regulamen
tului.

Fond de premii : 833 653 lei

17,55 — Buletin de știri. 18,00 — 
Prima zi de școală — reportaj fil
mat. 19,00 — Filme documentare. 
19,30 — Telejurnalul de seară ți 
buletinul meteorologie. 20,00 —
Simfonia a IlI-a „Eroica" de Bee
thoven. 20,45 — Seară de teatru 
— „Apus de soare* de Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea. 21,45 — Ca
dran. 22,15 — Telejurnalul de
noapte. 22.50 — închiderea emi
siunii.
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SAIGON 14 (Agerpres). — Uni
tățile forțelor patriotice din Viet
namul de sud și-au continuat în 
noaptea de sîmbătă spre duminică 
atacurile asupra bazelor america- 
no-saigoneze. Un puternic baraj 
de rachete și mortiere a atins baza 
primei divizii aeropurtate america
ne, situată la 96 km nord-vest de 
Saigon. Un purtător de cuvînt mi
litar american a declarat că 75 din 
cele 100 de proiectile au căzut în 
interiorul bazei, provocînd pagube 
materiale și mai mulți răniți. Tot 
în cursul nopții au fost bombardate 
pozițiile trupelor americano-saigo- 
neze din capitalele provinciilor 
Ban Me Thuot, Tam Ky, Quang 
Tin și Kontum.

Bombardiere americane „B-52" 
abia întoarse din misiune, relevă 
agenția Associated Press, au efec
tuat noi raiduri, bombardînd re
giuni situate la 50 km est de Sai
gon și la 83 km sud de orașul Da 
Nang. Lupte calificate de aceeași 
agenție ca „foarte grele" s-au dat 
într-o regiune la nord-vest de o- 
rașul Quang Ngai. Forțele patrio
tice au atacat, de asemenea, pozi
țiile taberelor saigoneze din Delta 
Mekong, la sud-veăt de Saigon.

patriotice

Atacuri intense

VIETNAMUL DE SUD

Miting al marinarilor britanici la Liverpool împotriva politicii guvernului 
de înghețare a salariilor

■II

BRAZILIA

INTERIMATUL PREZIDENȚIAL

ÎNTR-O NOUĂ FAZĂ
RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres).— 

Cei trei lideri militari brazilieni care 
au preluat prerogativele prezidenția
le tn urma indisponibilității președin
telui Arthur da Costa e Silva s-au în
trunit sîmbătă pentru a hotărî dacă se 
va proceda sau nu la înlocuirea de
finitivă a acestuia. Hotărîrea ar urma 
să fie anunțată Ia reuniunea de as-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN NIGERIA

® TRUPELE BIAFREZE AU OCUPAT ZONELE PETRO
LIERE DIN PROVINCIA ORIENTALA • CONDIȚIILE AUTO
RITĂȚILOR FEDERALE PENTRU ÎNCEPEREA NEGOCIERILOR

ULI 14 (Agerpres). — Postul de ra
dio biafrez a anunțat că trupele co
lonelului Ojukwu au pus stăpînire 
pe toate zăcămintele de petrol din 
provincia orientală și 
posibilitățile de aprovizionare cu pe
trol a autorităților federale. Totodată, 
postul de radio citat afirmă că tru
pele biafreze au ocupat pozițiile a- 
bandonate de trei batalioane ale ar
matei federale care au părăsit fron
tul ca urmare a disensiunilor mani
festate Intra tribul yoruba și alte 
grupări etnice reprezentate în armata 
guvernului de la Lagos.

Pe de altă parte, comisarul bia
frez al Informațiilor, Eke, a decla
rat că Biafra este dispusă să nego
cieze cu Nigeria modalitățile de re
glementare a conflictului.

au tăiat toate

terne, Okol Arikpo. Această decla
rație constituie un răspuns la comu
nicatul dat publicității de guvernul 
biafrez săptămina trecută prin care 
anunța că este gata să reia convor
birile cu reprezentanții guvernului 
federal.

Comisarul federal nigerian pentru 
Informații, Anthony Enahoro, a pre
cizat în același timp că pregătirile 
în vederea negocierilor de pace tre
buie să se desfășoare sub auspiciile 
Comitetului consultativ al O.U.A. 
pentru reglementarea problemei ni
geriene.

tăzi a Cabinetului, la care vor parti
cipa și alți comandanți superiori ai 
armatei. Înainte insă, se așteaptă ca 
cunoscutul neurolog francez dr. Fran- 
țois Hermite, invitat special să-l e- 
xamineze pe președintele Costa e 
Silva, să se pronunțe asupra capaci
tății sau incapacității președintelui de 
a-și mai exercita funcțiile.

După cum s-a mai anunțat, Costa 
e Silva, în virstă de 66 de ani, a su
ferit la 13 august o hemoragie cere
brală, pentru care a fost internat. 
Potrivit informațiilor oficiale, el este 
în prezent in afara oricărui pericol, 
dar medicii autohtoni i-au recoman
dat să nu desfășoare nici o activitate 
pînă la restabilirea completă.

In cercurile politice braziliene și ale 
armatei se apreciază însă că situația 
din țară reclamă de urgență o soluție 
politică durabilă. Pînă și influentul 
cotidian „Jorrial do Brasil" s-a pro
nunțat, după cum relevă agenția 
U.P.I., în vederea înlocuirii preșe
dintelui pe o perioadă mai îndelunga
tă „pentru a se evita in viitoarele cî- 
teva luni o nouă criză politică".

Se vorbește de posibilitatea ca În
locuirea să fie hotărîtă pe o perioadă 
de 18 luni sau chiar pe întreaga per 
rioadă de 4 ani, cit urma să dureze 
mandatul prezidențial al lui Costa e 
Silva. In cazul acesta se va alege în
tre doi candidați care ar avea, potri
vit agenției U.P.I., cele mai mari 
șanse. Aceștia ar fi generalul Sizeno 
Sarmento, comandantul primei divizii 
terestre, al cărei cartier general se 
află la Rio de Janeiro, și generalul 
Albuquerque Lima, care se bucură de 
sprijinul tinerilor ofițeri adepți ai u- 
nei linii de forță.

Oficialitățile biafreze trebuie să se 
angajeze în scris că acceptă rezolu
ția Organizației Unității Africane care 
cere respectarea unității Nigeriei, 
pentru ca negocierile de pace să 
poate începe — a subliniat comisarul 
federal nigerian pentru afaceri ex

GENEVA. — Serviciul de informații 
al Biafrei, cu sediul la Geneva, a 
anunțat că Biafra respinge acordul 
intervenit între autoritățile federale 
nigeriene și Comitetul internațional 
al Crucii roșii, privind zborurile în 
vederea ajutorării victimelor războiu
lui. Potrivit «urselor biafreze, acest 
acord nu comportă nici un fel de 
garanții că aceste zboruri nu vor fi 
folosite în «copuri de recunoaștere 
militară.

Un nou partid 
politic în Cipru

NICOSIA 14 (Agerpres). — La Ni
cosia a fost constituit un nou partid 
politic — „Partidul Unificat" cipriot- 
grec. Observatorii politici apreciază 
că noul partid va susține politica de 
independență și unificare a Ciprului. 
■Președinte al partidului a fost ales 
Glafkos Cleridis, președinte al Came
rei Reprezentanților din Cipru.

na gaze

de luptă

tale și forțele locale care contestă au
toritatea guvernului central.

agențiile d® pissi torasoit

Fraga Iribame, a declarat că guvernul 
a hotărit să lase pe seama justiției 
elucidarea „scandalului Matesa".

După un calm relativ, Ia Belfast, în Irlanda de nord, 
au reizbucnit incidentele dintre populația catolică și cea protestantă. 
Aproximativ 400 de catolici au organizat o demonstrație într-unul din cartierele 
orașului, în cursul căreia au avut loo incidente. Poliția și trupe britanice au 
intervenit, separind grupurile celor două tabere. Nu departe de locul inciden
telor au fost incendiate două case. Un alt incendiu a fost provocat în partea de 
est a orașului.

0 vastă campanie de pro
test împotriva încercărilor 
de a prelungi în mod auto
mat tratatul de securitate 
japono-american,»cărui vala- 
bilitate expiră în cursul anului viitor, 
a fost anunțată de Partidul Socialist 
din Japonia. In cadrul acestei campa
nii, la 23 septembrie va avea loc o zi 
a acțiunilor comune ale oamenilor 
muncii împotriva tratatului.

Hlsgerile prezidențiale și 
parlamentare din tunisia 
vor avea loc la 2 noiembrie 
a.c., s-a hotărit printr-un decret sem
nat de președintele Habib Bourguiba. 
Habib Bourguiba îndeplinește funcția 
de președinte al țării din anul 1957. El 
își va prezenta candidatura și la vii
toarele alegeri prezidențiale.

Ciocniri armate în Sudan. 
Postul de radio Omdurman a anun
țat că în cursul săptămînii trecute în
tre trupele guvernului militar al Su
danului și unități armate ale „forțelor 
rebele" care acționează în provincia 
sudică Nilul superior, au avut loc 
lupte în cursul cărora au fost uciși 79 
de rebeli, relatează agenția Reuter. 
Incidentele din provincia Nilul su
perior sînt calificate ca fiind cele mai 
serioase din cîte 
timii ani între

i>

s-au semnalat în ul- 
trupele guvemamen-

NOTE

HAVANA 14. — Corespon
dentul Agerpres» V. Stamate, 
transmite : Guvernul Cubei a 
decretat sîmbătă doliu oficial 
în memoria lui Guido Inti 
Peredo, comandantul armatei 
de guerilă din Bolivia, ucis 
zilele trecute în luptă.

Guvernul Ceylonului a 
decretat starea de urgență 
ca urmare a grevelor declarate de 
muncitorii de la Corporația ceyloneză 
de petrol și de la centralele electrice. 
Guvernul a mobilizat forțele armate 
pentru a face față situației. Munci
torii care deservesc centralele electrice 
au acceptat să-și reia activitatea, după 
ce autoritățile au anunțat că le vor 
reexamina cererile. Aproximativ 4 000 
de petroliști continuă, însă, greva. 
Unități ale forțelor armate au ocupat 
centrele vitale care asigură aprovizio
narea cu energie electrică și cu apă. 
Agenția Reuter anunță că pe străzile 
orașului Colombo circulă patrule înar
mate și tancuri.

Vivion Trias, liderul par
tidului socialist din Uru
guay, aflat ’n ilegalitate, a fost 
eliberat de autoritățile uruguayene, 
după ce a efectuat șase luni închi
soare pentru „delict de opinie".. Săp- 
tămînalul „El Oriental" din Mon
tevideo subliniază că detenția lui Trias 
a fost făcută fără nici un fel de ex
plicații mai ample, în virtutea „mă
surilor de securitate" adoptate de gu
vern.

Senatorul Roman Hruska 
din partea statului Ne
braska a anunțat 5'“a prezentat 
candidatura pentru postul de lider al 
minorității republicane din Senat în 
locul lui Everett Dirksen, care a de
cedat. Candidaturi asemănătoare au 

’, mai prezentat senatorii Hugh Scott și 
Howard Baker, ginerele lui Dirksen.

Ministrul de externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, 
care întreprinde o vizită oficială de 
patru zile în Canada, s-a întîlnit cu 
omologul său canadian, Mitchell 
Sharp. Din sursă canadiană s-a aflat 
că cel doi miniștri de externe discută 
în afara relațiilor bilaterale și o serie 
de probleme internaționale ca situația 
din Orientul Apropiat, războiul din 
Nigeria, perspectivele relațiilor Est- 
Vest.

comunicatUn
reprezentanței 
I)ar Es Salaam a 
Frontului de Elibe
rare din Mozambic 
(Frelimo) informea
ză că în perioada 
iulie — august pa- 
trioți mozambicani 
au lansat 11 atacuri 
asupra pozițiilor și 
taberelor militare 
portugheze, au exe
cutat 60 de opera
țiuni de plantare a 
minelor și au creat 
26 de ambuscade. 
In același timp, pa- 
trioții din celelalte 
teritorii aflate sub 
dominația portu
gheză continuă lup
ta pentru elibera
rea de sub jugul 
colonial. în foto
grafie : O unitate a 
forțelor patriotico 
din Guineea „por
tugheză" pregătin- 
du-se. pentru o 
notiă acțiune ofen-

seul Farsă parlamentară

„Securitate

Pe șoseaua federală nr. 8, în
tre Hanau și Aschafenburg, cir
culația aproape se oprise. In fața 
depozitului de materiale chimice 
al armatei americane din loca
litatea vest-germană Wolfgang 
se adunase o mare mulțime. La 
intrarea principală — două mari 
pancarte pe care se putea citi : 
„Gazele toxice — afară, din Ha
nau". Demonstranții care s-au a- 
liniat apoi de-a lungul gardului 
de sîrmă scandau : „Afară cu 
gazele de luptă din Germania 
occidentală !“, „Securitate — nu 
gaze de luptă !“.

Demonstrația, la care au parti
cipat sute de persoane, organiza
tă de asociația progresistă „Ak- 
tion Demokratischer Fortschritt" 
(„Acțiunea pentru progresul de
mocratic"), constituia Începutul 
unui întreg șir de manifestații 
împotriva depozitării de gaze to
xice americane pe teritoriul vest- 
german.

„La fel ca în Japonia, lupta 
împotriva depozitelor americane 
de gaze de luptă din R. F. a 
Germaniei — a. declarat Horst 
Trapp, conducătorul secțiunii din 
landul Hessen a „Acțiunii pen
tru progresul democratic", la o 
conferință de presă la Hanau — 
trebuie să devină o cauză a în
tregii populații. Lupta trebuie 
intensificată și continuată pînă 
cînd aceste gaze vor fi eva
cuate din R.F.G.".

N-au trecut declt puține zile 
ți la Hanau au fost difuzate 
manifeste care conțineau aceeași 
revendicare. Acțiunea a fost în
soțită de strlngerea de semnă
turi pe o scrisoare adresată mi
nistrului de interne al landului 
Hessen în care se cere luarea 
de măsuri în vederea evacuării 
gazelor de luptă. Pînă în pre
zent, scrisoarea poartă semnătu
rile a peste 500 de persoane. 
Concomitent, în mal multe mari 
întreprinderi din oraș și împre
jurimi au avui loc adunări de 
protest ale muncitorilor, la care 
«-au formulat cerințe similara.

Dar nu numai în Hessen se re
marcă o îngrijorare provocată de 
depozitarea gazelor de luptă. Și 
la Mannheim, mare centru 
industrial, a fost constituit 
un comitet de acțiune care 
și-a propus să atragă aten
ția populației asupra pri
mejdiei ce o reprezintă depo
zitarea de gaze de luptă ameri
cane într-o pădure din apropie
rea orașului, să desfășoare o lup
tă .susținută în vederea evacuării 
acestor gaze din Mannheim șl 
de pe teritoriul R.F.G.

O. D.
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Guvernul spaniol a ținut 
sîmbătă cea mai lungă reu
niune a sa din ultimii 19 ani 
în cursul căreia, timp de 13 ore, a 
fost examinat „scandalul Matesa". 
Este vorba de alocarea unui împrumut 
de 142 milioane dolari societății „Ma- 
quinaria textil del norte de Espana" 
(Matesa) care s-a dedat însă la mari 
fraude. Ministrul informațiilor, Manuel

Prinfr-o „originală" manevră de culise Pak Cijan Hi și-a 
asigurat „cadrul constituțional" ai viitoarei sale candi

daturi la președinție
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Oficial, Australia a fost 
descoperită în 1770 de na
vigatorul englez James 
Cook. Se pare insă că 
australienii își descoperă 
propria lor identitate na
țională abia in acest de
ceniu. în ultimele luni — 
remarcă o persoană com
petentă, prof. Justus M. 
Van der Kroef, de la 
Universitatea din Queen- 

i tre
zirea unui sentiment na
țional australian, la o 
nouă apreciere a valorilor 
politice și culturale tra

diționale, îndeosebi în rîn- 
durile tineretului și cercu
rilor universitare. Politi
ca australiană nu este 
doar reconsiderată la rece 
in cadrul ministerelor a- 
facerilor externe și apără
rii | sînt prezentate de că
tre cele mai diverse pă
turi ale opiniei publice 
propuneri de întărire a in
dependenței țării. Este 
vorba, dacă ar fi să 
cităm pe editorialistul 
cotidianului „CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR", de 
o așa-numită „renaștere a 
australianismului" sau, după 
cum scrie „LE MONDE", 
de „deceniul revizuirii de 
către Australia a locului 
său în lume".

Apartenența la Common
wealth i-a făcut mult timp 
pe australieni să confun
de, prin tradiție, interese
le Australiei cu cele ale 
Marii Britanii. „Unde acțio
nează Anglia acționăm și 
noi, unde se oprește Anglia 
ne oprim și noi" — se obiș
nuia să se spună deseori în 
cercurile oficiale de la 
Canberra, între cele două 
războaie mondiale.

După război, trecerea 
Australiei de pe o orbită 
de gravitație pe alta a im
pus obligații noi. Punctul 
culminant a fost atins tn 
aprilie 1965, cîhd soldații a-

ustralieni s-au alăturat ce
lor americani ?i sud-core- 
eni in agresiunea S.U.A. 
din Vietnam.

Lăstnd la o parte conse
cințele de ordin intern pe 
care toate aceste acțiuni 
le-au antrenat — introdu
cerea pentru prima dată 
în istorie a serviciului mili
tar obligatoriu, creșterea 
nemaiînttlnită a cheltuieli
lor militare și ca o conse
cință directă scăderea ve
niturilor populației — în-

din Vietnam, încetarea răz
boiului, respectarea dreptu
lui poporului vietnamez de 
a fi stăpînul propriilor des
tine. Numeroși tineri refu
ză să. se prezinte la încor
porare, expunîndu-se riscu
lui de a fi condamnați la 
ani de închisoare.

Tot mai des, în presă, la 
radio, în diferite alte luări 
de poziții, întrebările „De 
ce luptăm noi în Asia ?“, 
„De ce nu avem relații bu
ne cu toate țările continen-

ralii aflați la putere și ptnă 
la opoziția laburistă, s-au 
ridicat voci pentru a atrage 
atenția asupra pericolelor 
pe care le comportă stațio
narea forțelor australiene 
în sud-estul asiatic. S-a a- 
vansat din ce în ce mai 
mult idee.n unei „neutrali
tăți armate" sau a unui 
„neoizolaționism", prezen- 
tîndu-se în acest sens argu
mente dintre cele mai di
ferite.

Deși a condamnat cu ve-

Reevaluări in politica
externă australiană

deosebi participarea Aus
traliei la agresiunea S.U.A. 
din Vietnam a devenit te
ma centrală a vieții poli
tice de pe cel de-al V-leq 
continent. Niciodată în 
trecut vreun eveniment in- 

■ ternațional nu a provocat 
o divizare națională atît de 
mare, nu a răscolit atît de- 
adînc conștiința a tot mai 
numeroase pături ale po
porului. Muncitori, femei? 
tineri, studenți, cercetători 
științifici, profesori, artiști 
și șefi ai cultelor de pe 
întreg cuprinsul țării, au 
participat și participă la 
impunătoare demonstrații 
de protest, cerînd retrag' 
rea trupelor australiene

tului lîngă care trăim?" 
își cer răspuns. Apariția, în 
ultimul timp, a unor factori 
oarecum noi — anunțarea 
de către Marea Britanie a 
retragerii forțelor lor de la 
est de Suez într-un ritm ac
celerat, îndeosebi din Ma- 
laezia și Singapore, pre
cum și faptul că agresiu
nea S.U.A. din Vietnam s-a 
soldat printr-un impas to
tal, lucru de care pînă și 
americanii încep să se con
vingă — a făcut și mai ac
tuală această dezbatere. 
Reconsiderarea politicii ex
terne a căpătat astfel un 
caracter de urgență. Este 
semnificativ că în întregul 
evantai politic, de la libe-

hemență amestecarea țării 
în războiul din Vietnam, 
împreună cu întregul par
tid laburist, grupul parla
mentar al acestui partid 
susține că Australia are da
toria să ajute la dezvolta
rea „sistemului de apăra
re a societăților și a eco
nomiilor națiunilor din re
giunea geografică în care 

se află". Respingînd acest 
punct de vedere, stînga la
buristă și partidul comu
nist au arătat că Australia 
nu trebuie să se amestece 
în treburile vecinilor săi.

Mult discutată este și a- 
partenența la blocul AN- 
ZUS. Făcîndu-se expo
nentul unor cercuri largi

ale opiniei publice, 
tidianul „i" '
MES" s-a 
de mult, 
rial, pentru „o reexaminare 
imediată a alianței milita
re cu Statele Unite", ară- 
tînd că „poporul australian 
dorește acum să știe și are 
tot dreptul să știe încotro 

merge". Locul nostru este 
în Asia — sînt de părere 
tot mai mulți australieni. 
(Orientarea din ultimii ani 
a comerțului exterior, în 
care Japonia a depășit atît 
Anglia cît și Statele Unite, 
este, de altfel, elocventă în 
această privință). Astăzi — 
remarca revista „POLI
TIQUE ETRANGERE" — 
oamenii sînt conștienți că* 
Australia va trebui, tot mai 
mult, să-și dezvolte relații 
proprii, pe continentul asia
tic și în general în lume.

O dezbatere, de asemenea 
amploare, cu implicații atît 
de profunde nu putea să 

nu atragă în viitoarea ei, 
după cum s-a văzut, și 
cercurile guvernamentale. 
Și deși pentru moment a- 
ceste cercuri s-au limitat 
doar la declarații de inten
ții, dintre care unele cu ca
racter evaziv, speculațiile 
tăcute la recenta sesiune a 
pactului ANZUS în sensul 
că unele contingente aus
traliene din iVietnam s-ar 
putea întoarae acasă pînă 
la sfîrșitul anului, precum 
și cîteva din ultimele luări 
de poziție ale actualului 
premier, John Gorton, lega
te de o nouă politică exter
nă de perspectivă a Austra
liei, sînt de natură să e- 
vidențieze că pînă la ur
mă o asemenea dezbatere 
s-ar putea materializa in 
acte atît de mult dorite de 
opinia publică de pe cel 
de-al V-lea continent.

co-
,CANBERRA TI- 

pronunțat nu 
intr-un edito-
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SEUL 14 (Agerpres). — Opoziția, 
care timp de 13 ore a ocupat sala de 
ședințe a Adunării Naționale, a fost 
frustrată de posibilitatea de a preveni 
amendarea constituției sud-coreene. 
Deputății partidului de guvernămînt, 
convocați în noaptea de sîmbătă spre 
duminică într-o sesiune secretă, au 
adoptat în decurs de numai cinci mi-

EVENIMENTELE DIN

ORIENTUL APROPIAT
• MAROCUL A RESPINS 

PROPUNEREA R.A.U. DE A 
SE AMÎNA CONFERINȚA 

ISLAMICA LA NIVEL ÎNALT

RABAT. — „Marocul a respins pro
punerea R.A.U. ca lucrările conferin
ței islamice la nivel înalt, programate 
pentru 22—24 septembrie la Rabat, să 
fie amînate“, se arată într-un comu
nicat al Ministerului Afacerilor Exter
ne al Marocului, transmis de agenția 
marocană de presă. Comunicatul' pre
cizează că lucrările acestei conferințe 
se vor desfășura la data stabilită. 
R.A.U. susține ca lucrările conferinței 
islamice la nivel înalt să fie precedate 
de o reuniune a miniștrilor de externe 
ai respectivelor țări.

★
TEL AVIV 14 (Agerpres). — Avioa

ne israeliene au atacat duminică po
zițiile militare egiptene din zona gol_- 
fului Suez, a declarat un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene, citat de 
agenția Reuter. El a precizat că toate 
aparatele care au participat la aceas
tă acțiune s-au întors la bazele lor.

nute, în absența reprezentanților opo
ziției, un amendament la constituție, 
în virtutea căruia Pak Cijan Hi are 
posibilitatea să candideze și să fie ales 
pentru a treia oară consecutiv în 
luncția de șef al regimului de la 
Seul, relatează agenția Associated 
Press. Actualul mandat al lui Pak Ci
jan Hi expiră spre sfîrșitul anului 
1971.

Sesiunea secretă a parlamentului a 
fost convocată într-o clădire anexă a 
Adunării Naționale, fără ca membrii 
opoziției să fie informați asupra lo
cului și orei do desfășurare a scruti
nului, la care au luat parte 108 de- 
putați ai partidului de guvernămînt șl 
14 deputați independenți. Tentativa de 
a trece prin parlament amendamentul 
la constituție a fost precedată de 
protestele violente ale opoziției, care 
a denunțat încercările de a perma
nentiza regimul de dictatură din Co
reea de sud prin realegerea lui Pak 
Cijan Hi în funcția de președinte. In 
principalele orașe sud-coreene, la ac
țiunile de protest împotriva amendării 
constituției au participat zeci de mii 
de studenți, elevi, funcționari, repre
zentanți ai opoziției.

Trecerea prin Adunarea Națională a 
amendamentului la constituție în con
diții neobișnuite în practica parla
mentară, remarcă agențiile de presă, 
va provoca fără îndoială un puternio 
val de proteste în rîndurile opiniei pu-' 
blice din Coreea de sud.

cu Mafia
De curînd, revista americană 

„Look" a dat în vileag legă
turile unei alte personalități 
cu organizația teroristă Ma
fia. Potrivit relatărilor revistei, 
primarul orașului San Fran
cisco, Joseph Aliota, ar fi re
curs la ajutorul... mafloților 
pentru a-și atinge scopurile 
politice. El a creat o bancă 
care împrumută diferiților 
membri ai organizației sume
le de bani necesare acestora 
pentru a-și duce la îndeplinire 
afacerile lor dubioase. Unul 
dintre cel ajutați este James 
Fratianno, poreclit Jimmy Ne- 
văstuică, cu un cazier încărcat.., 
Ultima dată a fost condamnat 
anul trecut de guvernul fede
ral pentru jefuirea unei... poș
te ș'i pentru terorizarea munci
torilor.

Revista pretinde că aceste 
legături îi sînt necesare lui 
Joseph Aliota pentru a-și ne
tezi drumul spre alegerea în 
postul de guvernator al Cali
forniei.

PREZENȚĂ COTIDIANĂ INEDITĂ
»

0 rocă lunară expusă pentru public

Radu BOGDAN

CAIRO 14 (Agerpres). — La Cairo, 
un purtător de cuvînt al armatei 
R.A.U. a declarat că avioanele israe- 
liene care au încercat duminică să a- 
tace pozițiile și posturile egiptene de 
coastă din zona golfului Suez au fost 
întîmpinate de un puternic foc de 
artilerie și silite să se retragă, rela
tează agenția Reuter.

Una din rocile lu
nare aduse de astro- 
nauții Neil Armstrong 
și Edwin Aldrin pe 
Pămînt va fi expusă 
spre satisfacerea cu
riozității publicului la 
„The Smithsonian In
stitute" din Washing
ton,' în cursul săptămî- 
nii viitoare, anunță o-

ficialitățile N.A.S.A. 
Este vorba de o rocă 
de mărimea pumnului 
și care cîhtărește două 
kilograme. Ea are as
pectul de rocă forma
tă dintr-un conglome
rat de particule colțu
roase de mărimea nisi
pului sau a prafului de 
argilă și este de culoa-

re gri. Specialiștii de 
la N.A.S.A. afirmă că 
roca ce va fi expusă 
datează de sute de mi
lioane de ani. In ace
eași sală vor fi expu
se, de asemenea, foto
grafii luate de echipa
jul navei spațiale „A- 
pollo-ll“ în timpul În
deplinirii misiunii sale 
in spațiu și pe Lună.
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