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• Primul eșalon al studenților-briga- 
dieri s-a îndreptat ieri spre întreprin
deri agricole de stat, unde vor parti
cipa la strînsul recoltei • Alte mii de 
studenți vor păși astăzi pe șantiere 

de irigații și de construcții

1848 ADUNAREA POPULARĂ
120 DE ANI

1968
DIN CAPITALĂREVOLUȚIE

O lumină feerică arcuieș
te cerul deasupra stadionu
lui „Republicii". Fascicolele 
ei înfășoară în raze albe, 
— luminînd simbolic de
cenii de istorie — anii 
1848—1968.

începe marea adunare 
populară consacrată ani
versării a 120 de ani de la 
revoluția din 1848 și, o dată 
cu ea, file vii de istorie, 

" străbătând decenii, se pe- 
indă prin fața noastră. Re- 
'^em aevea. prin manifes- 

.artle sărbătorite în acest 
’an. -■ la Iași, pe Cîmpia 
Libertății de la Blaj, la Iz
laz — drumul străbătut de 
scinteia aprinsă în Moldova 
și înfrățită — ca toate i- 
deile mari — cu flăcările 
revoluției care au c-dprins 
pe rind Muntenia și Tran
silvania.

E rîndul Bucureștilor — 
unde dogoarea revoluției a 
atins punctul culminant — 
să-i evoce memoria. Și, 
ca și acum 120 de ani, 
Cîmpia Filaretului — la 
dunarea populară de 
stadionul „Republicii" 
venit peste 30.000 de oa
meni. Dacă cei de acum 120 
de ani au venit pentru a 
jura credință revoluției, 
pentru a-i apăra fruntașii 

I <ti țelurile ei — eliberarea 
socială și națională, uni
tatea poporului român — 

30.000 de astăzi au ve
ni. >ă-ți omagieze înainta
șii, istoria patriei, trecutul 
ei de luptă...

întreaga asistență întâm
pină cu vii și puternice a- 
plauze apariția la tribună a 
conducătorilor de partid și 
de stat. In tribuna oficială 
iau loc tovarășii NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu 
ION GHEORGHE 
RER, cu soția, 
BODNARAȘ, PAUL 
CULESCU-MIZIL, cu soția, 
VIRGIL TROFIN, cu soția, 
ILIE VERDEȚ, cu soția, 
membri și membri su
ple an ți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliu
lui de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri.

Acordurile solemne ale 
imnului de stat al Repu
blicii Socialiste România 
răsună deasupra stadionu
lui. Tovarășul DUMITRU 
POPA, membru supleant al 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 
primarul general al Capi
talei, deschide adunarea.

Apariția la tribună 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Comitetului Cen
tral al partidului, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
este însoțită de aplauzele 
puternice ale miilor de par
ticipant — muncitori, in
telectuali, studenți și elevi, 
soldați — prezenți la a- 
ceastă grandioasă manifes
tare. Cerul serii va răsuna 
în repetate rînduri de nu
meroase aplauze și ovații, 
printr-o declanșare spon
tană a inimilor și sentimen
telor, în timpul cuvîntării 
secretarului general al par
tidului.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului des
fășura în fața întregii asis
tențe, a întregii țări, isto
ria poporului nostru atît de 
încercat și atît de demn. 
Aplauzele care însoțesc 
cuvîntarea sînt semne de 
cinstire destinate luptăto
rilor pentru neatârnarea 
neamului nostru, pentru în
lăturarea exploatării și în
făptuirea idealurilor noas
tre de azi și de mîine, sem
ne de cinstire pentru Par-

P« 
a- 
pe 
au

soția, 
MAU- 
EMIL 

NI-

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Combinele înaintează 
lemn — ca niște nave pe va
lurile de spice. Deasupra la
nului auriu, pălăriile de paie 

£ se desfac asemenea nuferilor, 
w pe întinsuri de apă. La um

bra lor — chipuri transpirate. 
A Zeci, sute, mii... Tabloul pe 

care îl prezentăm este doar o 
anticipație. Incepind de mîine 

£ dimineața însă, îl vom putea 
întâlni in numeroase între
prinderi agricole de stat, acolo 

£ unde studenții vor fi prezenți 
la strînsul recoltelor. Pentru 
că și in această vară, conti- 

£ nuînd o frumoasă tradiție a 
Uniunii Tineretului Comunist, 
citeva mii de tineri din facul- 

9 au hotărît să-și dedice o 
parte din zilele vacanței 
muncii voluntar-patriotice. 

W Este un semn de recunoștință 
pentru condițiile de viață și 
de studiu ce le sînt asigurate. 
Un gest de prețuire pentru 
făuritorii bunurilor materiale, 

A care, din prinosul muncii lor, 
asigură tineretului universi
tar minunați ani de studenție.

...București, 30 iunie — ora 
8,45. In ' 
nerețea 
Peronul 
lemn al 
țești — plecarea către șantie- 

9 re^e muncii voluntar-patrio
tice. Trenul 8003, primul eșa- 

A Ion al acestei vacanțe, a por- 
nit către Dobrogea. El a fost 
urmat de numeroase alte tre- 
nuri și convoaie de mașini. 
Studenții Academiei de studii 
economice au plecat >cu des
tinația I.A.S. Grădiștea; vii
torii mediciniști vor lucra la 
I.A.S. Cornățelu; pentru mulți 
dintre studenții Universității 
premiera vacanței va avea loc 
în întreprinderi agricole cum 

9 sînt cele de la Medgidia, Pie- 
troiu, Zimnicele, Ostrov, Na- 
zarcea, Tulcea. Studenții-bri- 

V gadieri sînt după o sesiune 
desfășurată sub 
înalte exigențe, 
trecut examene 
obținut rezultate 
iar acum se pregătesc să trea
că un nou examen, al hărni
ciei. Desigur, și pentru ei a- 
ceastă vacanță va însemna în
tâlniri cu munții și cu marea, 
cu alte numeroase frumuseți 
ale patriei — întâlniri prile
juite de excursiile studențești, 

® de acțiunile organizate în ta-

decorul Gării Obor ti- 
face notă distinctă, 
devenise cadrul so

und sărbători studen-

semnul unei 
au avut de 
dificile, au 
frumoase —

Stimați tovarăși,

eveni- 
apare 

numai

Aniversăm anul acesta 120 
de ani de la revoluția burghe- 
zo-democratică din 1848 — e- 
veniment remarcabil în isto
ria poporului român. Mișca
rea revoluționară de la 1848 
a zguduit din temelii vechea 
orînduire feudală, marcînd 
începutul unei noi epoci în 
dezvoltarea economică, socia
lă și națională a țării noastre.

Importanța acestor 
mente revoluționare 
în toată amploarea ei
dacă avem în vedere împre
jurările istorice în care au a- 
vut loc. Relațiile feudale de 
producție, starea de înapoie
re economică și socială, lip
sa oricăror libertăți democra
tice constituiau piedici hotă
râtoare în calea progresului 
material și spiritual al poporu
lui nostru. Această situație 
era agravată de faptul că 
Țara Românească și Moldova 
se aflau sub dominația impe
riului otoman, iar Transilva
nia și Bucovina sub domina
ția imperiului habsburgic. 
Stăpînirea străină constituia 
un puternic sprijin pentru 
reacțiunea feudală, ea se o- 
punea oricărui progres, preo
cupată înainte de toate de jefui
rea bogățiilor țării ce înrăută
țea și mai mult viața maselor 
populare. împiedicînd dez
voltarea social-economică a 
țărilor române, realizarea as
pirațiilor lor de unitate, ocu
pația marilor imperii punea 
în pericol însăși ființa națiu
nii române. în aceste condiții, 
Revoluția din 1848 se înfăți
șează ca o necesitate obiec
tivă, determinată de nevoia 
dezvoltării mai departe a for
țelor de producție, de asigu
rarea progresului economico- 
social și național al poporului 
nostru.

Plămădite în cqndiții ase
mănătoare, desfășurîndu-se 
în aceeași perioadă, procla- 
mînd țeluri comune, eveni
mentele revoluționare din 
1848 au avut un caracter uni
tar în tgate țările române ; în 
centrul lor se afla pretutin
deni desființarea servituți- 
lor feudale și eliberarea țără
nimii iobage, introducerea li
bertăților democratice bur
gheze, scuturarea domina
ției străine și realizarea uni
tății și independenței națio-

nale — obiective democrati
ce care interesau cele mai 
largi pături sociale, cores
pundeau năzuințelor afirmă
rii de sine stătătoare a națiu
nii române. (Vii aplauze). Des- 
fășurîndu-se în condițiile avîn- 
tului revoluționar care a cu
prins Europa, revoluția din 
țările române s-a integrat 
acestui amplu curent social- 
politic, constituind avanpostul 
cel mai înaintat al revoluției 
burgheze din sud-estul conti
nentului. în același timp, îmbi
narea luptei pentru răstur
narea vechii orînduiri feudale 
cu lupta împotriva asupririi 
străine a imprimat mișcării 
revoluționare românești din 
1848 un caracter deosebit în 
ansamblul mișcărilor revolu
ționare ale timpului, a făcut 
ca această luptă să antreneze 
cele mai largi mase populare
— meseriașii, meșteșugarii și 
tîrgoveții, țărănimea și inte
lectualii animați de ideile 
progresiste ale epocii — să 
joace un rol hotărîtor în des
tinele poporului român, în e- 
voluția ulterioară a societă
ții românești.

Revoluționarii de la 1848 
și-au dat seama că vechea bază 
economico-socială înăbușea 
energiile creatoare ale poporu
lui, condamna la stagnare ță
rile române, că mersul înain
te pe plan economic, social, 
cultural, precum și înfăptui
rea unității și independenței 
puneau la ordinea zilei în 
modul cel mai acut lichida
rea rînduielilor feudale. Des
ființarea 
funciare, 
servit uților, 
politice de 
burghezie în 
clasa ce se situa în avangar
da mișcării revoluționare de 
atunci — erau condiții esen
țiale pentru extinderea 
ții lor capitaliste care 
puseră să se înfiripe în 
industriei și comerțului, 
tru dezvoltarea economică și 
politică a țărilor române. Por
nind de la aceste realități, re
voluționarii pașoptiști s-au 
ridicat pentru desființarea io- 
băgiei și eliberarea de sub ju
gul robiei feudale a țărănimii
— cea mai numeroasă și mai 
importantă clasă socială din 
acea perioadă și în același 
timp cea mai oropsită și mai 
obidită. Rînduielile feudale,

apărate și conservata prin 
Regulamentul Organic — a- 
cel „codice al muncii de cla
că", cum l-a denumit Marx 
— făceau de nesuportat exis
tența a milioane și milioane 
de țărani, excludeau de la 
viața politică majoritatea co- 
vîrșitoare a populației țării; 
problema țărănimii reprezen
ta la jumătatea veacului tre
cut cea mai arzătoare pro
blemă socială a țărilor româ
ne, a cărei soluționare se im
punea în mod imperios.

Militanții de la 1848 au lup
tat pentru lărgirea drepturi
lor și libertăților cetățenești, 
realizarea unui nou mod de 
guvernare politică a țării, in
troducerea principiilor 
mocrației burgheze, 
crearea unei armate 
nale în stare să apere drep
turile și independența poporu
lui român. (Vii aplauze). Ei 
cereau să se renunțe la în
grădirile impuse prin Regu-

de- 
pentru 
națio-

lamentai Organic, si fie 
introduse legi și instituții 
care își aveau originea în 
trecutul nostru 'și corespun
deau particularităților po
porului român, nevoilor dez
voltării țării în acea perioadă. 
Regulamentul, spunea Mihail 
Kogălniceanu, „a dărîmat și 
a desființat toate legiuirile ță
rii ; ne-a tăiat toată relația 
cu trecutul, fără a ne înteme
ia prezentul. O lege funda
mentală a țării trebuie să fie 
o plantă indigenă, expresia 
năravurilor și nevoințelor 
nației. Aceasta însă nu este 
regulamentul". înfăptuirea 
principiilor democratice ale 
pașoptiștilor însemna, în con
dițiile din vremea respectivă, 
un important pas înainte în 
viața politică a poporului ro
mân, un pas menit să asigure 
emanciparea socială a mase- ® 
lor oprimate, crearea premi-

marii proprietăți 
lichidarea tuturor 

cucerirea puterii 
către tînăra 

ascensiune —

rela- 
înce- 
sfera 
pen-

berele de odihnă. Dar asta 
după 20 iulie. Pînă atunci ei 
vor fi prezenți pe ogoare, la 
strînsul recoltelor.

— Colegii noștri care au lu
crat pe ogoare în vara tre
cută — ne spune studenta 
Ioana Ionescu, de la Universi
tatea din București — nu nu
mai că au lăsat o foarte fru
moasă impresie, dar au fost 
de un real ajutor în strînge- 
rea la timp a recoltelor. Se 
înțelege, noi ne vom strădui 
să păstrăm fără pată această 
„carte de vizită".

Este de fapt dorința miilor 
de studenți care in acest sfîr- 

. șit de iunie și-au prins în 
piept insigna de brigadier. 
Ieri au pornit la drum doar 
primele eșaloane. în cursul 
zilei de azi alte mii de stu
denți vor pleca pe ogoare, pe 
șantiere de irigații sau de 
construcții. Acordurile tradi
ționalului „Gaudeamus igitur" 
— simbol al romantismului 
studențesc, al elanului tânăr, 
al hărniciei — vor răsuna pe 
ogoarele Dobrogei, pe șantie
rele din Insula Mare a Brăilei, 
autostrăzii București — Pitești 
etc. Ziarul nostru va publica 
în zilele ce urmează ample 
reportaje despre faptele de 
muncă ale studenților.

In după-amiezile zilelor de 
sîmbătă și duminică, în cîte- 
va puncte de lucru de pe 
șantierele naționale ale tine
retului, la careul obișnuit care 
încheie o nouă zi de muncă 
nu s-a mai adunat o singură 
brigadă, ci două. Prima își 
încheia seria celor două săp- 
tămîni de lucru intens, iar 
cealaltă prelua drapelul bri
găzii, care devenea din mo
mentul acela drapelul său 
propriu, și, odată cu el, pre
lua ritmul efortului depus 
pînă atunci, de la punctul cel 
mai înalt pe care îl atinsese, 
cu dorința rostită ca un an
gajament solemn de a-1 duce 
mai departe și de a-1 ridica 
pe noi culmi. Cele două săp- 
tămîni s-au încheiat, parcă, 
neașteptat de repede. Una 
după alta, zilele s-au scurs 
încadrate riguros de careul de 
dimineață și cel de seară și 
însoțite consecvent de aceeași

Preluarea

însuflețire care se manifesta 
exuberant 
fapte de 
obișnuite, 
Poate că 
tele cînd ____ __ ___
drapelului și a rezultatelor 
muncii, la Petrești, unul din 
punctele de lucru de pe șan
tierul autostrăzii București — 
Pitești, elevul Sebastian Iri- 
mescu de la liceul din Mo- 
reni își spunea, ca și în mo
mentul de început : „Iată, 
cele două săptămîni au tre-

mereu prin alte 
muncă, pe cît de 

pe atît de trainice, 
atunci, în momen- 
se făcea predarea

(Continuare în pag. a ll-a)
D. MATALA

I
IÎN PRIMA DIVIZIE

I• SĂRITURI... SUB

PLATFORMA OLIMPIADEI

SPORT

A. VASILESCU

’I
I
I
I• CRIȘUL ORADEA

Șl PROGRESUL BUCUREȘTI
VOR JUCA

ÎN FACULTĂȚI A ÎNCEPUT

REPARTIZAREAabsolvenților
(Continuare In pag. 111-a)

„La revedere, studenție/* Toastăm cu bucurie în aceste zile 
pentru viitoarele succese, împliniri ale tinerilor intelectuali din pro
moția 1968. O generație se pregătește de drum — ingineri, profe
sori, economiști, actori, cineaști, muzicieni, artiști plastici. La ora 
cînd citiți aceste rînduri, antenele actualității recepționează deja 
vești despre activitatea comisiilor de repartizare a absolvenților 
din institutele de învățămînt superior.

Ce noutăți intervin anul acesta in legătură cu repartizarea ? 
Întrebarea aceasta firească, legitimă, ii preocupă mai ales pe 
absolvenți, dar nu numai pe ei. Am notat de aceea răspunsurile 
date curiozității generale de către tovarășul EMIL CARAGHEOR- 
GHE, secretar general în Ministerul învățămîntului.

— O recentă Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri 
prevede că absolvenții 
institutelor de învățămînt 
superior vor putea fi re
partizați direct în activi
tatea de cercetare și în
cadrați în funcția de cer
cetător științific stagiar. 
In funcție de care criterii 
sînt aplicate, concret, cu 
prilejul repartizării din a- 
cest an, asemenea preve
deri legale ?

— Pe scurt, criteriile de se
lecționare sînt următoarele :

Media generală să fie mini
mum 9 (în cazuri cu totul ex
cepționale și 8) ; aptitudini pen
tru cercetare ; lucrări cu ca
racter științific elaborate în 
anii de studii, calitatea partici
pării Ia acțiunile și manifestă
rile științifice studențești ; so
licitarea de către unități de 
cercetare, numai cînd absolven
ții respectivi au efectuat stagiul 
de practică sau practica de di
plomă (proiectul) în unitatea 
respectivă.

— Dar pentru cei care 
doresc să lucreze în în- 
vățămîntul superior ca a- 
slstenți — stagiari ?

— Propunerile de selecționare 
a absolvenților pentru a lucra 
în învățămîntul superior se fac 
de către fiecare institut, la re
comandarea decanatelor, cu 
consultarea catedrelor și în li
mita cifrelor de plan repartiza
te anual. Sînt propuși cel mal 
buni absolvenți (media genera
lă peste 9) cu cele mai mari 
note la disciplinele legate de 
specialitatea în care urmează 
să lucreze și care au perspecti-

ve de afirmare în domeniul 
didactico-științiflc.

— Cum explicați faptul 
că, și la ora actuală, n-au 
fost afișate în toate fa
cultățile listele cu postu
rile dintre care. în ordi
nea descrescîndă a me
diei generale, absolvenții 
au dreptul să-și aleagă 
viitorul loc de muncă ?

— Au fost comunicate și a- 
fișate la timp posturile vacan
te pentru cei care vor lucra în 
învățămîntul de cultură gene
rală și cele de profesori la 
disciplinele de cultură generală 
predate în învățămîntul profe
sional și liceal de specialitate. 
Stabilirea lor a depins în mod 
direct de Ministerul învățămîn
tului. Pentru cele-lalte locuri de 
muncă — în învățămîntul su
perior, în întreprinderi, în cer
cetare — Ministerul învățămîn
tului poate acționa numai după 
aprobarea, prin H.C.M. a numă
rului de absolvenți repartizați 
fiecărui minister sau altor orga
ne centrale și locale. Anul aces
ta discuțiile între Comitetul de 
Stat al Planificării și beneficia
rii de absolvenți s-au prelungit, 
au întîrziat mult. Bineînțeles, a- 
ceasta a amînat și momentul co
municării la Ministerul învăță
mîntului, pe specialități, de că
tre ministerele și instituțiile be
neficiare de absolvenți a locu
rilor de muncă unde aceștia sînt 
solicitați. De aici decurg o 
seamă de dificultăți pentru 
realizarea operativă a reparti
zării (de altfel pentru 
specialități lucrările 
n-au putut începe, 
motiv, decît cu două 
ziere). Mai important
faptul că unora din absolvenți 
le este redus în acest mod din 
timpul de informare și de re
flecție dinaintea hotărîrii pe 
care, și în funcție de interese-

unele 
comisiilor 
din acest 
zile întîr- 
este însă

ION TRONAC

(Continuare in pag. a ll-a)
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Pelicanii și-au luat zborul
După o prestigioasă edifie a festivalului

filmului de

Cu avionul, cu trenul, sau 
cu autocarul, pelicanii și-au 
luat duminică zborul din 
Mamaia, un festival al fil
mului de animație care, așa 
cum spunea la închiderea 
competiției vicepreședintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă., Ion Brad, „a 
constituit o manifestare a vi
talității, maturității și pro
funzimii unei arte la a cărei 
renaștere a contribuit a- 
plicarea atentă spre gîndi- 
rea, lecui și rolul omului 
contemporan în societatea 
modernă*4.
„Imaginația omului în 

slujba umanității*4, generoa
sa lozincă a festivalului in
ternațional de la Mamaia, 
s a dovedit a fi un fertil 
ferment pentru animatorii 
din lumea largă, căci ea a u- 
nit majoritatea eovîrșitoare a 
celor 102 filme prezentate în 
competiție. Pelicanii (le aur 
au plecat în valizele unui po
lonez (Vitold Giersz) pentru 
filmul „Portretul unui cal** 
(pictură animată cu o grație 
desăvîrșită amintind nu știu 
de ce, poezia tulburătoare a 
Animalelor lui Rostit) a unui 
bulgar (Doniu Don ev) pentru 
„Trăgătorii" o excelentă sati
ră in care subtextul este 
atît de bogat îneît i se po
trivește de minune întreba
rea pe care ne-a nus-o rea
lizatorul filmului la confe
rința de presă : „Dvs. aveți 
un subtext ci privire la fil
mul meu ? Care anume ? 
Căci eu am mai multe".

Pelicani de aur au mai 
primit iugoslavul ZIatko 
Grcic pentru filmul „Inven
tatorul încălțămintei**, cehul 
Zdenek Miller pentru „Omi
da catifelată" și românul 
George Sibianu pentru fil
mul „Prostia omenească**

Pelicanii de argint 
numeroși au plecat pe 
sele poemului desenat 
rena“ (belgianul Raoul , _ 
vai), a filmului „Ilobby" care 
a obținut și premiul juriu
lui internațional al criticii, 
un basm realizat de animato
rul sovietic • Kurcevski, a 
maghiarului Attila Darffay, 
pentru „Variații pe tema u- 
nui balaur", precum și în 
Japonia (filmul „Ruperea 
crengilor este interzisă**), la 
New York pentru acel fer
mecător „Calypso**, realizat 
de studenții Institutului de 
cinematografie, și numai u- 
nul din pelicanii argintii a 
rămas pe malurile Dîmbo-

mai 
adrc- 

„Si- 
Ser-

Duminicâ după-amiază, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a plecat la 
Moscova pentru a semna, din 
împuternicirea guvernului ro
mân, Tratatul de neorolifera- 
re a armelor nucleare.

Tratatul va fi deschis spre 
semnare la 1 iulie a.c., simul
tan la Moscova, Washington 
și Londra, capitalele celor trei 
state depozitare.

animafie

viței în colecția lui Sabin 
Bălașa („Valul*).

Au mai obținut mențiuni 
speciale filmul „Banca** 
(U.R.S.S.), „Elefantul păian
jen" (Franța) „Căpitanul Ar- 
banas Marco** (Iugoslavia).

Premiul asociației cineaști
lor din K.S.R. a fost acordat 
filmului vietnamez „Cîntec 
epic gravat pe piatră". Peli
canul alb care a pornit spre 
Hanoi o dată cu delegația 
vietnameză (înconjurată și a- 
ici la festival de emoționanta 
solidaritate a tuturor delega- 
ților) va fi mărturia condiții
lor dificile în care lucrează 
cineaștii din această țară, 
greu încercată de agresiunea 
americană. Lucrăm sub bom
be, spunea la o conferință de 
presă Truong Ciu Ua — lu
crăm pentru copiii noștri, că
rora ne străduim să le insu- 
flăm încrederea revoluționa
ră. dragostea de țară, iubirea 
față de om, față-de pace, de 
libertate, Cînd sună alarma, 
părăsim aparatele de filmat 
și urcăm pe acoperiș lîngă 
mitralierele antiaeriene. Sîn- 
tem deopotrivă cineaști și 
soldați**.

Fără pelicani au plecat ieri 
și unele filme care ar fi me
ritat o atenție mai sensibilă, 
în această privință, un mare 
nedreptățit continuă să ră- 
mînă C. Mustețea unul din 
cei mai remarcabili realiza
tori ai studioului de pe stra
da Olteni nr. 45 (Animafilm 
București) autorul excelentu
lui și originalului „Pe fir'* și 
nu ne rămîne decît să sperăm 
că Mustețea. nu este decît un 
amînat și nu un învins.

Sînt și autori a căror ab
sență în palmares are o altă 
semnificație. Așa este Gopo, 
ale cărei temeri și emoții în 
festival s-an adeverit. Ase
menea „Albatrosului" lui 
Baudelaire pe care aripile 
prea mari îl împiedicau să 
meargă, pe Gopo îl țintuiește 
în conservatorism și repetare 
gloria trecută a omulețului 
său.

Așadar, pelicanii și-au luat 
zborul.

Premiați și amînați ne-am 
luat cu toții rămas bun, u- 
rîndu-ne din inimă, unul ce
luilalt, un amical la revedere 
pentru pelicanii albi ai Ma
maiei pînă în anul de grație 
1970.

Progresul a
Timișoara a găzduit dumi

nică ultimul act fotbalistic al 
sezonului. Intr-un meci de
cisiv, în prezența a 10 000 de 
spectatori^ cele două foste di
vizionare A — Progresul și 
Steagul roșu — și-au încercat 
ultimele șanșe. Păcat că una 
dintre cele două combatante 
— și aceasta a fost Steagul 
roșu — a trebuit, la capătul 
celor 90 de minute, să pără
sească pentru cel puțin un an 
scena diviziei A.

Meciul a debutat cu atacuri 
insistente de ambele părți. 
„Stegarii" joacă cursiv, cu 
pase precise, expediind cîteva 
șuturi periculoase (minutul 7 
Pescarii și minutul 16 Gane) 
respinse însă de portarul 
bucureștean în corner. înain
tarea brașoveană, mai mobilă, 
deosebit de activă, se izbește 
însă de o apărare sobră, so
lidă în care se distinge apără
torul central bucureștean Gra-

SĂRITURI...

V. CONSTANTINESCU
I. GKINEVICI

AT. TOMA

ma. Progresul, deși iese mai 
greu în atac, controlează însă 
mai mult balonul și are o 
mare ocazie de a deschide sco
rul în minutul 21. Dar un pi
cior salvator îi „suflă" balo
nul lui Șoangher în urma în
vălmășelii iscate la executarea 
unei lovituri libere de Matei 
și scorul rămîne alb, în con
tinuare. Fazele, de multe ori, 
electrizante sînt, din păcate, 
presărate cu numeroase faul
turi sancționate exemplar de 
arbitrul cehoslovac Iaroslav 
Slama.

In minutul 45 ALecu cen
trează pe partea dreaptă, Oai- 
dă lasă balonul să treacă pînă 
la Țară lungă care, pe fază, 
plasează calm, pe sus, la colț: 
este 1—0 pentru Progresul. 
La reluare, bucureștenii do
mină copios, joacă mai legat 
și, în minutul 65, Oaidă, des
tul de inactiv în prima repri
ză, lansat pe contraatac șu-

SUB PIAEFORMA

Ol IMPUSEI

K. 0. Steagul roșu
teazâ imparabil de la 12 metri, 
majorînd scorul la 2—0. Stea
gul roșu are meritul că nu ce
dează lupta și, în minutul 70, 
obține o lovitură de la 11 me
tri, acordată la un henț al lui 
Grama. Fundașul Ivăncescu, 
trage... alături, exact în clipa 
cînd pe celălalt stadion al Ti
mișoarei, Crișul Oradea se 
distanța de Politehnica Ga
lați, înscriind cel de-al doilea 
gol.

Trei minute după ratarea 
penaltiului, Gyorfi, singur de 
la 7 metri, își potrivește balo
nul și șutează puternic, dar 
formidabilul Matache apără. 
In penultimul minut de joc, 
Țarălungă lansat pe contra
atac trimite în poarta goală 
peste portarul Adamache pe
cetluind astfel scorul final: 
3—0. După meci am solicitat 
părerea antrenorului bucu
reștean, Cornel Drăgușin : 
„Sînt fericit că echipa noastră

a depășit momentul critic al 
barajului, reușind să adopte 
un stil de joc economicos și 
eficace"

Arbitrul cehoslovac Slama 
Iaroslav ne spunea : „Jocul 
mai. legat, mai tehnic și mai 
bine gîndit al albilor (run. 
Progresul), și-a spus cuvîntul. 
Mi-a plăcut în mod deosebit 
nr. 9 (Matei), un jucător foar
te tehnic. De partea cealaltă, 
galbenii (Steagul roșu) au co
mis multe faulturi, motiv 
pentru care în minutul 83 ani 
fost nevoit să-l elimin pe că
pitanul echipei, Jenei".

SIMION STAN
★

în urma meciurilor de ba
raj, anul viitor vor juca în 
divizia B următoarele echipe ; 
Progresul Brăila, Chimia Rm. 
Vîlcea, Gloria Bîrlad, Gaz me
tan Mediaș, A. Ș. Cugir și 
Metalul Tr. Severin.

Turneul 
final 

de fotbal 
al liceelor
Pe nedrept, timp de foarte 

mulți ani, fotbalul a fost înde
părtat din școli. După eșecul ds 
la Ziirich, tot mai mult s-a afir
mat ideea necesității introducerii 
fotbalului în școli. Ce-i drept, 
cîțiva pași s-au făcut, dar foarte 
mici și mult sub posibilități. Iată 
de ce inițiativa organizării unui 
campionat pe țară al liceelor nu 
poate fi decît salutară.

Pentru turneul final din acest 
an s-au calificat echipele liceelor: 
„FI. Bălcescu'-Cluj, Nr. 27 
București, „Ștefan cel Mar#**- 
Suceava, Nr. 1 Băicoi, Nr. 1 
Ocna-Mureș și Nr. 1 Calafat. 
Pînă tn prezent cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit a fi elevii 
din București și Băicoi. Partidele 
care s-au desfășurat au fost foar
te disputate scoțînd în relief o 
serie de jucători destul de talen
tați printre care notăm: Rădu- 
lescu, Tănase (București), NiCu- 
lesou, Brăgan (Băicoi), Arsene 
(Ocna-Mureș), Stănciugehi (Cala
fat) etc.

In schimb nu putem fi de a- 
cord cu felul tn care *>a organi
zat turneul final. In primul rind 
alegerea localității da desfășura
re a întrecerii nu a fost cea mai 
fericită, pentru că bucureștenii, 
săttți de otita fotbal, nu au acor
dat atenția cuvenită competiției. 
Considerăm că la Rîmnicu Vîl
cea, Piatra Neamț sau tn altă 
localitate din provincie, întrece
rea s-ar fi bucurat de o altă am
bianță. Dacă, tn sfîrșit, s-a ales 
Bucureștiul, nu înțelegem de ce 
le-au fost puse la dispoziție li
ceenilor terenurile II și IV de 
la 23 August (pline de gropi și 
mai ales praf). In al doilea 
rmd sistemul de desfășurare 
al turneului final este foarte 
defectuos. Cinci jocuri tn ând 
zile consecutiv nu sînt în 
stare să susțină nici seniorii, cu 
atît mai puțin niște copii de 
16—17 ani. Sperăm însă că lip
surile semnalate azi vor fi înlă
turate în edițiile viitoare.

DAN VLAD

„Zona** școlilor 
sportive la hand

bal
Pe agenda eompeiițională a 

sportului școlar consemnăm o 
nouă întrecere de anvergură: 
faza de Zonă a Campionatului 
Școlilor sportive de handbal. 
Sînt prezente la start 26 de 
echipe, circa 309 de tineri 
handbaliști, constituite în 5 
serii preliminare între care, 
campioana de anul trecut 
Școala sportivă nr. 2 din 
București, alături de forma
țiile școlilor sportive din Con
stanța, Tîrgn Mureș și Timi
șoara care, la această ediție, 
se pare că emit serioase pre
tenții la cîștlgarea titlului, 
întrecerile. organizate de 
Școala sportivă nr. 8 din Ca
pitală se vor încheia miercuri.• • • • •

meniul propus, ar trebui să con
chidem că plutonul adversarilor 
lor, în concursurile „de casa’*, 
se situează valoric cu mult sub 
un nivel acceptabil. Așa se pare, 
dar trebuie să adăugăm că acest 
„pluton" înseamnă de fapt la 
băieți, trei sportivi: Gheorghe 
Baican, Pantelimon Decuseară și 
juniorul Georg Fabich de la Si
biu. Atît. L-a fete, situația este... 
alta: în afara Metaniei Decu
seară nu mai concurează, cu a- 
devărat, nimeni, așa îneît ^enig
ma" tribunelor pustii nu este de
cît o consecință firească a unui 
sistem competițional improvizat.

Este lesne de înțeles că inexis-

încheiat de curind, concursul 
• internațional de sărituri desfășu

rat în compania selecționatei 
Ucrainei a fost urmărit doar de 

• cîțiva spectatori și aceștia aflați 
mtîmplălor în incinta bazinului 
Tineretului din Capitala. Dece 

£ a scăzut atît de mult interesul 
publicului spectator pentru a- 

• coastă frumoasă disciplină spor
tivă a curajului și măiestriei P 
Și acesta nu este unicul caz 

• cînd concursurile de sărituri se 
desfășoară, în anonimat, cu tri
bunele goale... Rezultatele teh- 

• nice — trei victorii românești 
din patru probe — prin Ion Ga
nea la trambulină și platformă 

tâh și Melania Decuseară la tram- 
™ bulină — s-ar părea că indică 

un net succes al culorilor noas
tre, o confirmare, în continuate 
după concursurile de la Mosco
va șl Minsk, a bunei comportări 
a olimpicilor noștri. Căci întreg 
lotul, masculin și feminin, este 
alcătuit doar din acești doi să
ritori.

Asistăm, de un bun număr de 
ani încoace, la existența unei si
tuații cu totul nefirești în aceas
tă ramură sportivă. Mai exact, 
tot acești doi sportivi îmbracă, 
în fiecare vară, tricourile de 
campioni ai țării, la capătul u- 
nor dispute inegale.

Cauzele ar putea fi, pentru 
început, două .• sau campionii 
noștri evoluează, constant, la un 
nivel foarte hun la fiecare ediție 
sau contracandidații — adversa
rii lor — le sînt cu mult infe
riori. Făta a le diminua cu ni
mic meritele — Ganea efectuea
ză un volum maxim de muncă: 
4 antrenamente pe zi — trebuie 
să arătăm că ei au ajuns la o 
anume valoare europeană. Ur
mărind în continuare raționa-

e
La plecare, pe aeroportul 

Băneasa, erau de față George w 
Macovescu, prim-adjunct aJ 
ministrului afacerilor externe, 
Mircea Mali ța și Petru Burla- gfe 

cu, adjuncți ai ministrului, " 
funcționari superiori 
M.A.E.

Au fost prezenți A. V. 
sov, ambasadorul Uniunii So- A 
vieți ce la București, și membri w 
ai Ambasadei.

din

Ba-
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u-tența luptei pentru ocuparea 
nui loc în cadrul lotului olimpic 
se reflectă negativ chiar în re
zultatele lui Ganea șl Decuseară 
oricît ar fi aceștia de muncitori 
și disciplinați la antrenamente.

Trebuie să avem în vedere că 
pe trambulinele 
vor reedita, în 
pionatele de la 
vor fi prezenți 
mai cu nume 
performanțe remarcabile, 
stanle, obținute în concursuri 
grele, unde întîietatea s-a dispu
tat între zeci de concurenți — 
deci sportivi cu îndreptățite și 
justificate pretenții la un loc pe 
podium. Săritori ca italienii Ca- 
nioto și Dibiasi sau sovieticul 
Vasin sau săritoarele de talie

din Mexic nu se 
niciun caz, cam- 
București. Acolo 
sportivi nu nu- 

sonore ci și cu 
con-

mtmdinlă Reiche — R.D.G.,
Pertmeyer — Austria, Baclanova 
— U.R.S.S. Care ar fi șansele 
noastre ? Locul VI pentru Ga
nea ar însemna o performanță 
excelenta și... 1 punct pentru 
România în clasamentul pe na
țiuni. Este oare această posibili
tate obiectivul esențial al activi
tății secției de sărituri din ca
drul F.R.N. ? Altfel spus, ne în- 
trebăm daca în intervalul din
tre cele două Olimpiade toate 
preocupările Federației s-au re
zumat doar la atît, la pregătirea 
unui singur sportiv cu oarecari 
perspective P

Să admitem totuși că, în Me
xic, Ganea va izbuti să se cla
seze pe locul VI. In ce măsură 
ne poate bucura aceasta atît 

cît în țară nu avem mai 
de șase săritori — fete și

băieți la platformă șl trambuli
nă — aceiași în fiecare an și 
care abia încropesc un campio
nat național de un cras forma
lism și unic în felul lui între ce
lelalte ramuri sportive ? Iată 
pentru ce considerăm nimerit 
să întrebăm: ce fac secțiile spe
cializate ale cluburilor din Sibiu, 
Reșița, Galați, Cluj și chiar 
București ? Ce fac antrenorii 
care răspund de formarea unei 
temeinice baza de masă în acest 
sport ?

Foarte prezumtivul punct 
pentru care Federația de specia
litate face atîtea eforturi i-ar fi 
de prefetat o reluare — în pro
porții de masă cu copii, cu foarte 
mulți copii talentați dar nedepis
tați din păcate — a frumoaselor 
tradiții de care se bucurau sări
turile în țara noastră cu mai 
mulți ani în urmă.

VIOREI, RABA

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cuplajele bucureștene au fost salvate...
Foto: VIOREL RABA

• PE SCURT • PE SCURT •

• „Regata Tampere" la caiac-canoe. competiție preolimpică •
la care au luat parte peste 100 de sportivi și sportive din. 9 
țări, s-a soldat cu un deplin succes al reprezentanților Româ- I 
niei, cîștigători în 13 probe din cele 17 înscrise în program. | 
Cuplul de caiac Vernescu—Sciotnic și-a reconfirmat clasa* in
ternațională. terminînd victorios atît în proba de viteză cît și I 
în cea de fond. Două victorii a obtinut și caiacista Viorica I 
Dumitru, la simplu și apoi Ia dublu împreună cu Valentina • 
Serghei. Remarcabil s-au comportat canoiștii Pațaichin, Cala- . 
biciov si Covaliov. I
• Orașul Osnabrueck a găzduit întîlnirea triunghiulară de I 

atletism dintre echipele feminine ale Olandei. României si R- F.
a Germaniei. Din echipa română s-a remarcat în mod deose- I 
bit discobola Lia Manoliu care s-a clasat pe primul loc, sta- I 
bilind și un nou record național cu performanța de 57,98 m.

Alte două victorii pentru echipa română au fost obținute > 
de Viorica Viscopoleanu. la săritura în lungime — 6,44 m si I 
Cornelia Popescu la săritura în înălțime — 1.66 m. Ileana Silai • 
a ocupat locul doi Ia 800 m plat cu timpul de 2’ 02” 5/10, Va
leria Bufanu s-a situat de asemenea pe locul doi, la 80 m I 
garduri, cu 10” 9/10, iar Mihaela Peneș s-a clasat a treia la J 
aruncarea suliței cu 49,12 m. Punctajul final al întîlnirii : R. F. 
a Germaniei 93 puncte. Olanda 79 puncte. România 61 puncte, i

• în cadru] concursului international de natație de la Inns- I
bruck, tînăra înotătoare română Anca Andrei a obținut un • 
frumos succes, cîstigînd proba de 200 m spate cu timpul de . 
2’ 33” 4/10. Pe locurile următoare s-au clasat Hafner (Austria) I 
2’ 34” : Kraus (R.F.G.) 2* 39” : Keller (R.D.G.) 2’ 39”. A doua I 
victorie a -culorilor românești în acest concurs a fost realizată 
de V. Costa situat pe primul loc la 100 m bras cu timpul de 1 
1’ 09” 3/10. I

(Urmare din pag. I)

cut. Știam că va veni clipa 
■ceasta încă din prima zi de 
muncă și totuși acum regret 
despărțirea. Am realizat ceva 
în acest timp Dar răspun
sul la întrebare îl puteau da 
tot atît de bine și colegii săi, 
Emil Crețescu sau Radu 
Georgescu, de la liceul „Di- 
mitrie Bolintineanu" din Ca
pitală, ca și întregul grup de 
tineri care, în urmă cu aproa
pe două săptămîni, rosteau cu 
încredere: „Noi sîntem de 
aici, de la Comarnic ca și 
oricare brigadă sau oricare 
brigadier de pe un șantier 
sau altul. Răspunsul este unul 
singur și poate fi formulat 
pentru toți într-o singură fra
ză : „Da, am realizat un lu
cru care este de cea mai mare 
importanță pentru fiecare din 
noi. A fost primul nostru 
contact adevărat cu viața, am 
dat piept cu o muncă și cu 
greutăți pe care nu le-am mai 
întîlnit pînă acum. Și am ieșit 
din aceasta încercare mai 
dîrzi, mai căliți, mai pregă* 
tiți pentru celelalte încercări 
care ne așteaptă".

La Petrești, clipele solemne 
au alternat din nou cu mo
mentele de izbucnire spon
tană a bucuriei și s-au îm
pletit unele cu altele și s-au 
confundat îneît au ajuns, în 
cele din urmă, un singur 
mare moment, acela al dărui
rii totale și de nestăvilit, care 
se conturase și pînă atunci în 
rezultatele anunțate la sfîrși- 
tul fiecărei zile de muncă. 
Acum, luate în ansamblu, rea
lizările lor s-au adunat în 
cîteva cifre și fiecare din ei 
știe că în aceste cifre s-a topit 
partea de muncă a sa și a tu
turor celorlalți și de aceea 
comunicarea lor simplă, lapi
dară, le sună familiar în 
urechi. Nici cuvintele de lau
dă ce li se adresează pentru 
calitatea lucrărilor efectuate

Preluarea ștafetei
sau disciplina exemplară pe 
care au respectat-o în fiecare 
moment nu îi impresionează 
prea mult. Era, li se pare lor, 
un lucru firesc, o datorie e- 
lementară chiar, să își înso
țească ritmul întrecerii cu o 
exigență pe măsura lui. Erau 
de așteptat, de aceea, și cu
vintele de mulțumire care li 
s-au adresat peste tot briga
dierilor de către inginerii și 
specialiștii prezenți la prelua
rea ștafetei. Numai acest mic 
amănunt este îndeajuns de 
grăitor ca să demonstreze că 
brigadierii de astăzi s-au do
vedit demni de titlul cîștigat 
și de înaintașii de acum 20 
de ani. De aceea, bucuria lor 
s-a manifestat ceva mai tîr- 
ziu, cînd li s-au înmînat in
signele și carnetele de briga
dier, moment care a încunu
nat tot ceea ce înfăptuiseră 
brațele lor pînă atunci.

Dar lucrurile nu s-ău oprit 
aici. De la punctul Meri, pe 
linia viitoarei șosele Bum-

CINEMATOGRAFE
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN — filme pentru ecran pa
noramic

rulează la Patria (orele 12,45 ;
16.30 ; 20).

VICONTELE PLĂTEȘTE PO
LIȚA — cinemascop

rulează la Republica (orele
9.15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18.45 ;
21.15) ; Grivița (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Melo
dia (orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45).

ALEGERE DE ASASINI 
rulează la Luceafărul (orele
8.15 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ; 17,30 ;
20.15) ; Festival (orele 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15); 

beștî — Livezeni, ni se anun
ță că noua brigadă, proaspăt 
sosită aici, s-a angajat să 
nu-și cruțe nici un efort pen
tru a-și aduce contribuția la 
realizarea în termen a aces
tui important obiectiv al eco
nomiei naționale și pentru a 
ridica la noi valori tradițiile 
muncii voluntar-patriotice. Iar 
o știre de ultimă oră comu
nică lapidar : „în timp ce se 
desfășurau aceste festivități 
de predare a ștafetei, un tren 
transporta 50 de studenți ai 
Universității din Craiova, 
care se vor întîlni la Poloviș- 
tea cu 50 de colegi de la In
stitutul de mine din Petroșeni 
pentru a lucra împreună, 
timp de 21 de zile, pe șantie
rul de Ia Bumbești — Live
zeni". Ceea ce ne determină 
să revenim, mîine și în zilele 
următoare, cu alte amănunte, 
cu alte fapte și întîmplări 
de pe șantierele naționale ale 
tineretului. Pentru că între
cerea continuă...

Circul de Stat (orele 9,30; 13;
17.30 ; 20,30).

DOMNIȘOARELE DIN ROCHE
FORT — cinemascop

rulează la Capitol (orele 11; 
14 ; 17 ; 20).

PRIN KURDISTANUL SĂLBA
TIC — cinemascop

rulează la București (orele 
8 ; 10 ; 12,15 • 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15); Feroviar (orele
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21); Excelsior (orele 8,45 ; 11;
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20) ; Glo
ria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 • 20.30); Modem (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21,15).

CE NOAPTE BĂIEȚI! — cine
mascop

Reuniunea O.N.U. de la București
între 3 și 5 iulie a. c., se vor 

desfășura la București, sub con
ducerea secretarului general al 
O.N.U., U Thant, lucrările reu
niunii mixte a Comitetului ad
ministrativ de coordonare al 
O.N.U. și Comitetului pentru 
programe și coordonare al Con
siliului economic și social al 
O.N.U.

Comitetul administrativ de 
coordonare este un organism din 
care fac parte conducătorii tu
turor instituțiilor specializate din 
sistemul O.N.U.

Din Comitetul pentru progra
me și coordonare al Consiliului

INFOR
Duminică după-amiază a so

sit în Capitală directorul ge
neral al Biroului Internațio
nal al Muncii, David Morse. 
Oaspetele va face o vizită în 
țara noastră, la invitația Mi
nisterului Muncii, și va lua 
parte la lucrările reuniunii 
mixte a Comitetului adminis
trativ de coordonare al O.N.U. 
și Comitetului pentru progra
me și coordonare al Consiliu
lui economic și social al 
O.N.U., care se vor desfășura 
la București.

★
Duminică la amiază a sosit

rulează la Lumina (orele 9—
15,45 în continuare, 18.30
20.45) .

ZOLTAN KARPPATHY — ci
nemascop

rulează la Lumina (orele 9
15.45) în continuare 18,30;
20.45) .

HIROȘIMA DRAGOSTEA MEA 
— cinemascop

rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21)

BOMBA DE LA ORA 10,10 
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Doina (orele 11,30; 
16; 19.30) 

economic și social al O.N.U. fac 
parte 16 state, printre care și 
România.

Cele două organisme țin reu
niuni mixte în vederea corelării 
diferitelor acțiuni ale O.N.U. în 
domeniile economic și social.

Pe ordinea de zi a reuniunii 
de la București figurează pro
bleme ca •. deceniul O.N.U. pen
tru dezvoltare, dezvoltarea și uti
lizarea resurselor umane, subiect 
inițiat în cadrul Consiliului e- 
conomic și social de către Româ
nia, precum și chestiuni gene
rale d® coordonare.

MÂȚII
în țară directorul general al 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricul
tură (F.A.Op, A. H. Bocrma. 
El este însoțit de Paul La
martine Yates, reprezentantul 
F.A.O. pentru Europa.

Oaspetele va face o vizită 
în țara noastră la invitația 
Consiliului Superior al Agri
culturii și va participa la Con
sfătuirea mixtă de lucru a Co
mitetului administrativ de 
coordonare și Comitetului de 
coordonare și programare ale 
O.N.U., ce va avea Ioc la Bucu
rești,

8FÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la înfrățirea (orele 
10 ; 15.30 ; 17,45 ; 20).

DIRIJABILUL FURAT
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18).

SAMBA
rulează la Dacia (orele 8—
16.30 în continuare, 18,45 ; 21)

NEBUNUL DIN LABORATO
RUL NR. 4

rulează la Bucegi (orele 9 . 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 21); 
Flamura (orele 9—16 în conti
nuare, 18,15 ; 20,30).

SFIRȘITUL AGENTULUI W 4 C 
rulează la Unirea (orele 15,30; 
18).

FREDDY, LOVEȘTE TU ÎNTÎI! 
rulează la Lira (orele 15 ; 
17,15; 19,30), Progresul (orele
15.30 ; 18,30) ; Miorița (orele
9 ■ 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

OSCAR 
rulează la Drumul sării (ore
le 15 ; 17,30 ; 20 ; — duminică 
matineu ora 11).

IMWA
ABSOLVENȚI

LOR
(Urmare din pag. I)

1® personale, o vor lua refe
ritor la viitorul loc de muncă. 
Au dreptul de a alege, dintre 
posturile libere încă în mo
mentul cînd, în ordinea medii
lor generale, au intrat la comi
sia de repartizare. Nici un fel 
de „inerții de birou" nu trebuie 
să-i priveze de acest drept. 
Există, neîndoielnic, posibilități 
ca, de anul viitor, această vastă 
activitate de definitivare, în 
funcție de necesități și solicitări, 
a nomenclatorului posturilor 
vacante să fie efectuată la timp 
— cu condiția ca toți factorii 
responsabili să colaboreze în
deaproape, din vreme.

UN DOLAR GĂURIT
rulează la Giulești (orele 10;
15.30 ; 18 ; 20,30). Tomis (orele 
9—15,45 în continuare, 18,15), 
Aurora (orele 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,45 ; 20,15).

EA VA RÎDE
rulează la Cotroceni (orele 

-15.30 ; 18 ; 20,30).
EDDIE CHAPMAN, AGENT 
SECRET

rulează la Pacea (orele 15:
17.45 : 20,30).

INIMA NEBUNĂ... NEBUNĂ 
DE LEGAT

rulează la Floreasca (orele 9;
11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Moșilor (orele 15,30; 18 20,30) 
Arta (orele 9,15—16 în conti
nuare, 18,15).

OBSESIA
rulează la Volga (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15;
20,45).

EL DORADO
rulează la Viitorul (orie 15,30 ; 
18 ; 20,30).

CETATEA HISTRIA

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Popular (orele 15,30; 
18 : 20.30).

PENTRU CÎȚIVA DOLARI ÎN 
PLUS ,

rulează la Munca (orele 9.30; 
12 ; 15 ; 17 45 ; 20.15).

NUNTA LA MALINOVKA 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURA
rulează la Vitan (orele 15;
17.30 ; 20).

PASĂREA TIMPURIE
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18).

MUMIA INTERVINE
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,301.

TOPKAPI
rulează la Crîngași (orele

15.30 ; 18 ; 20,30).
HOCUS-POCUS

rulează la Cosmos (orele 15,30;
18 ; 20,30). De la 3 iulie RĂZ

BUNAREA HAIDUCILOR (ore- | 
le 15,30 : 18 ; 20,30).

jud- Constanta

TEIRIM
17,30 — Pentru noi femeile!
18.00 — Actualitatea indus

trială.
18.39 — Curs de limba fran

ceză
19,00 — Alma Mater. Emi

siune pentru stu- 
denți.

19,36 — Telejurnalul de sea
ră.

20,00 — ,Mult mi-e drag 
cîntul și iocul"

20.20 — Ce-ați dori să reve- 
deți ?

20,45 — Tele - universitatea
Istoria civilizațiilor.

21,20 — Film artistic : „Am
prenta" — o produc

ție a studiourilor ci
nematografic Bucu
rești

23.05 — Telejurnalul de noap
te.
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selor pentru afirmarea pe a- 
rena socială a unor noi for
țe mai progresiste și, în ulti
mă instanță, a noii clase ce 
se plămădea la orașe — prole
tariatul industrial — care 
urma să devină în curînd 
portdrapelul celor mai înain
tate idealuri ale maselor mun
citoare, ale întregii noastre na
țiuni. (Aplauze puternice).

Una din ideile progresiste 
ale pașoptiștilor, de mare im
portanță pentru viitorul na
țiunii noastre, a fost ideea ne
cesității dezvoltării activi
tăților industriale, a comer
țului, finanțelor, a intensifi
cării schimburilor economice 
între țările române, precum și 
cu alte state, intrînd astfel 
în circulația internațională de 
bunuri, de valori materiale și 
spirituale.

Pornind de la faptul că toate 
provinciile românești se găseau 
sub jugul asupririi străine, un 
loc central în mișcarea revolu
ționară de la 1848 l-a avut 
lupta pentru eliberarea de 
sub dominația marilor puteri, 
realizarea unității naționale, 
în rîndul tuturor păturilor 
populației, dar mai ales în 
rîndul intelectualității, se a- 
firma puternic conștiința fră
ției românilor din cele trei 
state despărțite, sentimentul 
necesității imperioase a unirii 
țărilor române. Militanții re
voluționari ai vremii și ma
sele largi din cele trei țări se 
ridicau împotriva forțelor 
retrograde interne și externe 
interesate în menținerea dez
binării românilor, care urmă
reau să împiedice închegarea 
și creșterea forței de afirmare 
a națiunii noastre. Desfiin
țarea granițelor artificiale în
tre cele trei țări române se 
impunea tot mai evident ca o 
necesitate de neînlăturat ; da
torită economiei lor com
plimentare. legăturilor de 
schimb intense. statornicite 
istoricește, țările române nu 
se mai puteau dezvolta în con
tinuare decît într-un tot unitar, 
țntr-un stat unic, liber și inde- 
* indent. (Vii aplauze). Mult 

a vărsat poporul nos
tru de-a lungul secolelor în 
zbucijmata și dramatica sa 
istorie pentru păstrarea ființei 
naționale, pentru apărarea li
bertății și demnității, pentru 
afirmarea de sine stătătoare, 
pentru egalitatea în» drepturi 
cu toate popoarele lumii. Re
voluția de la 1848 a fost una 
din paginile cele mai mișcă
toare ale acestei epopei, dove
dind prin spiritul de jertfă al 
maselor, al celor mai buni fii 
ai țării, voința de libertate a 
poporului român. (Aplauze pu
ternice).

Luptînd pentru eliberarea 
de sub dominația marilor 
puteri cotropitoare, poporul 
român a fost, în același timp, 
animat de spiritul frăției cu 
alte popoare, de prietenie și 
solidaritate cu naționalitățile 
conlocuitoare. De-a lungul 
’eacurilor, în Transilvania. 

' \turi de români s-au așezat 
He naționalități — ma- 

giilUi, secui, germani; îm
preună, ei au făurit toate bu
nurile materiale și spirituale, 
au luptat nu o dată contra 
asupririi, pentru o viață mai 
bună. (Vii aplauze). Cei mai 
înaintați revoluționari de la 
5848 au militat pentru în
tărirea prieteniei și frăției 
poporului român cu naționa
litățile conlocuitoare, pentru 
unirea eforturilor tuturor 
locuitorilor acestor melea
guri, indiferent de naționa
litate, în lupta pentru scutu
rarea jugului asupririi so
ciale și naționale. în cuvinte 
pline de semnificație, cărtu
rarul ardelean Simion Băr- 
nuțiu spunea că națiunea ro
mână, voind a se constitui și 
organiza pe temei național 
„n-are cuget dușman în con
tra altor națiuni și cunoaște 
același drept pentru toate, vo
iește a-1 respecta cu sinceri
tate, cerînd respect împrumu
tat după dreptate : prin urma
re, națiunea română nici vo
iește a domni peste alte na
țiuni. nici nu va suferi a fi 
supusă altora, ci voiește drept 
egai pentru toate". în același 
spirit, revoluționarul ma
ghiar Simonffy Jozsef îi scria 
lui Avram Iancu la 21 iunie 
1849 î „Românii și ungurii au 
neapărată trebuință de cea 
mai strînsă frăție. Numai ast
fel își vor asigura existența. 
Prin urmare, cine seamănă... 
ură și produce vărsare de sin
ge între aceste două națiuni 
surori, este trădător al pro
priei națiuni". Este semnifi
cativ pentru tradițiile de fră
ție ale poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare 
că. la fel ca de atîtea ori de-a 
lungul istoriei, cînd au luptat 
împreună împotriva asupri
torilor comuni, românii, ma
ghiarii. germanii, secuii au ac
ționat în numeroase ocazii 
cot la cot și în timpul revo
luției de la 1848 ; la adunările 
românilor de pe Cîmpia Bla
jului, ca și cu prilejul altor 
manifestări populare din 
Transilvania, au participat 
și cercuri largi din rîndul na
ționalităților conlocuitoare 
apăsate de aceeași asuprire de 
clasă, care înțelegeau că in 
teresele lor supreme se îm 
pleteau cu cele ale românilor 
că ele impuneau să lupte îm
preună cu aceștia pentru drep
tate și libertate.

Revoluția de la 1848 a pus 
în evidență cu putere uria
șul potențial revoluționar al 
poporului român, receptivita

tea lui la ideile inovatoare, de 
progres, năzuința fierbinte 
spre libertate socială și na
țională, spre unitate. Mase
le orășenești și țărănimea îm
pilată. care au acționat ca 
forțe motrice ale revoluției, 
au manifestat un înalt eroism, 
combativitate, consecvență 
revoluționară, clarviziune în 
luptă. Ca și în alte momente 
ale istoriei naționale, popu<- 
lația orașului București a dat o 
inestimabilă contribuție în 
desfășurarea revoluției de la 
1848. Credincioase jurămîntu- 
lui făcut pe Cîmpia Libertă
ții de la Filaret, de a „ținea 
și apăra cele douăzeci și una 
de punturi decretate de po
por". masele bucuieștene au 
impus abdicarea domnitoru
lui, s-au ridicat în apărarea 
puterii revoluționare a gu
vernului provizoriu. înfrîn- 
gînd comploturile forțelor 
reacționare, dînd un greu tri
but de sînge în luptele con
tra armatelor intervenționis- 
te străine.

In cursul memorabilelor e- 
venimente de la 1848 s-au evi
dențiat numeroși conducători 
revoluționari care și-au închi
nat viața intereselor poporu
lui, patriei. Printre aceștia 
figura cea mai luminoasă o 
reprezintă Nicolae Bălcescu, 
gînditor social de talie euro
peană, ale cărui lucrări de
monstrează o concepție foar
te avansată pentru vremea sa 
cu privire la problemele fun
damentale ale dezvoltării so
cietății, ale îmbunătățirii des
tinului poporului român. In 
această galerie de oameni de 
seamă ai revoluției se înscriu 
Avram Iancu, „Craiul Mun
ților", conducător înflăcărat 
al maselor, luptătorii patrioți 
Eftimie Murgul, Ion Ghica, 
Mihail Kogălniceanu. frații 
Golescu și frații Mureșanu. 
Simion Bărnuțiu, Gheorghe 
Barițiu. Ion lonescu de la 
Brad, Alexandru Ioan Cuza, 
C. A. Rosetti, Vasile Alecsandri. 
militanții maghiari Petofi San
dor și Tancsics Mihaly, eroul 
secui Găbor Aron. luptătorii 
sași Stefan Ludvig Roth. 
Anton Kurz și mulți alții.

Străbătută de suflul unui 
patriotism arzător, inspirîn- 
du-se din tradițiile progresis
te ale poporului român și din 
ideile înaintate ale veacului, 
opera cărturarilor de la 1848 
alcătuiește un adevărat tezaur 
de gîndire filozofică, politică 
și socială cu conținut demo
cratic, un capitol de înalță 
cultură umanistă în istoria 
modernă a României, o operă 
intelectuală ce se înscrie la 
loc de cinste în patrimoniul 
spiritual al poporului român

Revoluția burghezo-democra- 
tică de acum 120 de ani a în- 
tîmpinat împotrivirea înverșu
nată a forțelor retrograde ale 
societății, reprezentate de ma
rea moșierime interesată în 
conservarea rînduielilor feu
dale. Uneltirile acesteia au 
fost înlesnite de șovăielile și 
greșelile comise de unii dintre 
conducătorii mișcării pașoptis
te, cît și de împrejurările in
ternaționale în care aceasta a 
avut loc. Un factor principal 
care a dus la înfrîngerea revo
luției a fost intervenția brutală 
a forțelor reacționare din 
exterior, a marilor impbrii 
vecine profund ostile tendin
ței de emancipare a poporu
lui român, eliberării sale națio
nale și sociale, unirii lui intr-un 
singur stat ; revoluția de la 
1848 în țările române apărea 
ca un pericol pentru existen
ța acestor imperii reacționare. 
Cancelariile marilor puteri 
vecine încercau să prezinte 
revoluția de la 1848 din țările 
române ca un fenomen străin 
spiritelor și intereselor poporu
lui român, ca un curent „im
portat" de o mînă de răz
vrătiți. Este semnificativă 
astfel nota circulară a ca
binetului țarist din iulie 1848 
în care se spunea « „Acest 
mic număr de oameni fără ju
decată, ale căror idei de gu
vernare nu sînt decît un pla
giat împrumutat din propa
ganda democratică și socialistă, 
străini de propria lor patrie, 
nu pot constitui în ochii noș
tri adevăratul popor valah" 
Bazîndu-se pe asemenea pre
texte, marile puteri și-au tri
mis armatele în țările române 
pentru a veni, pasămite, în a- 
jutorul „adevăratului popor 
valah", care era în „pericol" să 
apuce pe căile democrației și 
socialismului. Este știut că în 
Moldova mișcarea revoluțio
nară a fost curmată de pre
zența trupelor imperiului 
țarist, că în Țara Românească 
revoluția a fost scăldată în 
sînge de trupele otomane, iar 
în Ardeal a fost înăbușită de 
oastea împăratului de la Viena 
și de trupele imperiului țarist

Ceea ce a contribuit la slă
birea revoluției în Transilva
nia a fost și faptul că unii con
ducători ai mișcării, atît ro
mâni cît și maghiari, n-au în
țeles apelul Ia lupta comună 
făcut de cei mai consecvenți 
revoluționari din rîndurile lor, 
necesitatea imperioasă a uni
rii într-un front comun împo
triva imperiului habsbur- 
gic; dezbinarea lor a ușurat 
sarcina reacțiunii de a înă
buși revoluția, de a împiedica 
înfăptuirea revendicărilor co
mune ale maselor muncitoare 
fără deosebire de naționalita
te. Sfîrșitul tragic al revoluției 
ardelene a dovedit încă o dată 
importanța covîrșitoare a în
frățirii poporului român și na
ționalităților conlocuitoare în 
luptă și muncă, a unității lor 
de nezdruncinat în eforturile 

pentru o viață mai bună, pen
tru libertate socială și drep
tate socială. (Vii aplauze).

Cu toate că a fost înfrîntă, 
revoluția de la 1848 a avut 
consecințe profunde asupra 
evoluției ulterioare a poporu
lui român. Ea a zdruncinat pu
ternic întregul edificiu social- 
feudal, a dat un nou impuls 
dezvoltării societății pe calea 
capitalismului, a deschis dru
mul unor mari prefaceri și 
transformări în structura soci
etății, al înfăptuirii unor ide
aluri fundamental? ale poporu
lui nostru Ea a aprins flacăra 
spiritului revoluționar în ță
rile române, a dezvoltat și mai 
puternic conștiința de sine a 
poporului român, convingerea 
locuitorilor celor trei state 
românești asupra necesității 
unității naționale în cadrul 
frontierelor aceluiași stat. (A- 
plauze puternice).

La numai 11 ani de la re
voluția din 1848. s-a înfăp
tuit unirea Moldovei cu Țara 
Românească — rod al luptei 
duse de masele populare, de 
cărturarii patrioți ai timpului, 
eveniment aplaudat cu simpa
tie de opinia publică interna
țională înaintată, care a mar
cat un moment istoric de im
portanță crucială în viata 
poporului român, punctul de 
plecare în formarea statului 
național unitar. (Vii aplauze). 
Unirea de la 1859 și reformele 
care i-au urmat au asigurat 
condiții pentru dezvoltarea in
dustriei naționale, a activității 
științifice și culturale, pentru 
extinderea relațiilor capitaliste, 
pentru accelerarea progresului 
economic și social al Români
ei. La trei decenii de la revo
luția de la 1848, pentru prima 
oară după secole de asuprire, 
vărsfndu-și sîngele împreună 
cu ostașii ruși și patrioții bul
gari împotriva trupelor oto
mane, poporul român și-a do- 
bîndit independența națională 
de stat.

Idealul creării statului nați
onal român unitar, pentru care 
poporul nostru a dat grele 
jertfe, s-a înfăptuit, așa după 
cum se știe, acum 50 de ani 
prin lupta maselor populare 
din întreaga țară. în condițiile 
prăbușirii imperiului habsbur- 
gic și ale marilor frămîntări 
sociale ce au cuprins lumea 
în perioada primului război 
mondial : o puternică influență 
în realizarea năzuințelor națio 
nale ale poporului român, ca 
și ale altor popoare, a avut 
victoria Marii Revoluții Soci
aliste din Octombrie care a 
deschis o nouă eră în dezvol
tarea omenirii — era socialistă 
— proclamînd dreptul la auto
determinare al fiecărei nați
uni. la dezvoltarea liberă și 
suverană a fiecărui popor. 
(Vii aplauze).

în timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc poporul român 
nu și-a putut însă realiza pe 
deplin dorința de a fi stăpîn 
în țara sa, nu a putut hotărî 
în mod liber asupra destinelor 
sale, nu s-a putut bucura de 
întregul rod al muncii lui, de 
bogățiile și resursele țării. 
Marea burghezie și moșierimp 
au facilitat pătrunderea trus
turilor străine în economia ță 
rii, le-au concesionat părți im
portante din avuția națională 
au înfeudat țara marilor pu
teri imperialiste.

Țelurile pentru care au lup
tat generațiile de la 1848. ne 
îndeplinite atunci datorită în- 
frîngerii revoluției, au fost 
preluate, amplificate și ridica
te pe noi trepte de poporul 
nostru, corespunzător cerințe
lor dezvoltării societății. O 
dată cu extinderea relațiilor 
de producție capitaliste, pe a- 
renae social-politică a Romă 
niei'a apărut clasa muncitoarp 
căreia istoria i-a hărăzit mi
siunea de conducător al mase
lor în lupta pentru eliberarea 
de exploatare și asuprire, pen
tru realizarea transformării 
revoluționare socialiste a țării 
In cursul unor îndelungate și 
aprige încleștări de clasă, pro
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Udul Comunist Român, 
care conduce poporul spre 
drumul înfăptuirii acestor 
idealuri.

...Deasupra stadionului se 
instalează o boltă nevăzută, 
dar simțită prin miile ei de 
acorduri de sunet, lumină 
și cîntec. Reînvie, sub ochii 
noștri, maiestuoasă și agi
tată, istoria.

„Sîntem aici de două mii 
de ani". Cuvintele acestea 
au răsunat dintr-o mare de 
voci ca dintr-un cor antic 
prefigurînd. peste veacuri, 
existența acestui neam, și 
iubirea lui de patrie. Par
ticipanta la adunare tră 
iese cu o emoție fascinantă 
tntîlnirea cu figurile celor 
mai bravi fii ai patriei 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan 
cel Mare. Mihai Viteazul s» 
șirul continuă pînă la ma
rii bărbați ai revoluției — 
Kogălniceau și Avram 
Iancu. Alecsandri și Russo. 
Simion Bărnuțiu și Petiifi. 
și alături de ei, figura cea 
mai luminoasă, a lui Nico 
lae Bălcescu.

Fiecare clipă este încăr
cată de emoție. O mie de

letariatul român și-a dovedit 
din plin rolul de cea mai înain
tată forță a societății, de pur
tător consecvent al aspirați
ilor de progres, de libertate 
socială și națională. (A- 
plauze puternice). Un mo
ment de cea mai mare impor
tanță în afirmarea clasei mun
citoare în istoria noastră nați
onală l-a constituit crearea 
Partidului Comunist Român. 
Exponent al intereselor supre
me ale întregului popor, parti
dul comunist a organizat și 
condus masele muncitoare îm
potriva orînduirii burghezo- 
moșierești, împotriva fascis
mului și a războiului, pentru 
lichidarea regimului antones 
cian și alăturarea României 
forțelor antihitleriste. Răstur
narea dictaturii fascist? și eli
berarea țării de ocupația stră
ină în urma insurecției din 
august 1944 au deschis drumul 
înfăptuirii celor mai înalte as
pirații pentru care a luptat și 
s-a jertfit poporul român, dru
mul eliberării pentru totdea
una de exploatare și asuprire, 
al unei vieți libere și îmbelșu
gate. (Aplauze prelungite).

Stimați tovarăși.
Evocăm memorabilele zile 

ale revoluției de la 1848, fiind 
contemporanii celei mai ero
ice, mai luminoase și mai fer
tile epoci din istoria milenară 
a poporului român — epoca 
construcției victorioase a soci
alismului în România. (Aplau
ze puternice). Țara noas
tră străbate cu pasul 
ferm drumul trasat de Con
gresul al IX-lea urcînd 
noi trepte de progres material 
și spiritual. întărindu-și pu
terea economică, perfecționînd 
neîncetat întreaga organizare a 
vieții sociale, ridicînd nivelul 
de trai al maselor, afirmîndu- 
se tot mai pregnant în concer
tul civilizației moderne, pe 
arena mondială. (Vii aplauze).

Ceea ce am realizat și reali
zăm în construcția socialismu
lui, ceea ce vom înfăptui pînă 
la sfîrșitul acestui cincinal ca 
și în perspectiva ulterioară a 
timpului este dovada inepuiza
bilei capacități creatoare a 
poporului nostru, a hărniciei 
sale nedezmințite, a patriotis
mului său tradițional, a marei 
sale receptivități la spiritul 
progresului, a voinței de a ține 
pasul cu mersul epocii.

Marii cărturari ai neamului, 
încă de la 1848, vedeau calea 
de propășire a țării în dezvol
tarea industriei. Partidul nos
tru a făcut și face din crearea 
unei înfloritoare industrii na
ționale elementul central al 
politicii șale.economice. Indus
trializarea susținută, la nivelul 
cerințelor revoluției tehnico- 
științifice contemporane, este 
una din caracteristicile esen 
țiale ale procesului de trans
formare radicală prin care 
trece astăzi societatea româ
nească Viața demonstrează că 
de succesele pe care le obți
nem în dezvoltarea industriei 
în echiparea sa tehnică, de 
perfecționarea organizării și 
ridicarea randamentului ei 
economic depind în mare mă
sură creșterea avuției noastre 
materiale, dinamizarea între
gii activități sociale, ridicarea 
nivelului de trai al poporului 
lărgirea colaborării internați
onale a României. întărirea in
dependentei și suveranității 
sale (Aplauze puternice). 
Intensificarea eforturilor pen
tru realizarea și depășirea 
prevederilor planului cincinal 
în industrie, pentru realizarea 
integrală și eficientă a investi 
țiilor, pentru ridicarea calita
tivă a activității în toate ra 
murile industriale este, de ace
ea, una din cele mai înalte în 
datoriri ale clasei muncitoare 
ale inginerilor, tehnicienilor și 
oamenilor noștri de știință, ale 
întregului partid și popor. 
(Vii aplauze).

Revoluționarii de la 1848 
militau pentru eliberarea agri
culturii din cătușele relațiilor 

făclii se aprind în mijlo
cul stadionului și, în cele 
patru colțuri — așa cum s-a 
răspindit revoluția — alte 
zeci și zeci. în fața noas 
tră apare pentru un mo
ment grupul revoluționa
rilor și. auzim, vibrînd 
peste veacuri, glasul lui 
Bălcescu : ..Revoluția ro
mână de la 1848 n-a fost 
un fenomen neregulat, efe
mer. fără trecut și fără 
viitor. Cauza ei se pierde 
în zilele veacurilor. Unel
ti tori i ei sînt optsprezece 
veacuri de trude, suferințe 
și lucrare a poporului ro
mân asupra lui însuși’".

în mijlocul unui grup de 
moți pășește neînfricatul A- 
vram Iancu. care, alături de 
alți revoluționari români 
din Transilvania, de repre
zentanți luminați ai națio
nalităților conlocuitoare, a- 
firmă cu tărie unitatea de 
luptă pentru înfăptuirea i- 
dealurilor comune.

„Jurăm** — un singur cu- 
înnt pornit din mii de piep
turi se face auzit. Este le- 
qămintul pe care l-au făcut 
eroii revoluției pașoptiste 

feudale. Lichidînd atît exploa
tarea feudală cît și pe cea ca
pitalistă regimul nostru socia
list a realizat o nouă formă, 
superioară, de organizare a 
muncii și vieții țărănimii, ba
zată pe unirea forțelor, pe co
laborare și ajutor reciproc în 
cadru) cooperativelor de pro
ducție ; înfăptuim un vast 
program de modernizare a 
agriculturii, de dezvoltare 
a bazei sale tehnico-ma- 
teriale, de realizare a unei 
producții intensive. Facem 
totul ca. asigurind țărăni
mii venituri în continuă creș
tere, agricultura noastră socia
listă să contribuie tot mai mult 
la sporirea venitului național, 
la satisfacera cerințelor de 
consum și a celorlalte nevoi 
economice.

înfăptuirea programului sta
bilit de Congresul al IX-lea. de 
Conferința Națională, precum 
și măsurile preconizate de re
centa plenară a Comitetului 
Central, cu privire la dezvol
tarea irigațiilor — care trebu
ie să determine mobilizarea 
forțelor întregii țărănimi, a tu
turor oamenilor muncii de la 
sate, a întregului popor — 
deschid largi perspective 
de creștere a producției 
agricole și de asigurare a sta
bilității acesteia, vor face să 
sporească aportul agriculturii 
la înflorirea întregii economii 
naționale, la bunăstarea po
porului. (Vii aplauze).

Revoluționarii pașoptiști se 
pronunțau pentru luminarea 
maselor, afirmînd. pe bună 
dreptate, că poporul ro
mân, atît de înzestrat, ar 
putea crea înzecit dacă ar 
fi instruit, dacă s-ar bucura 
de binefacerile culturii. Dez
voltarea amplă a învățămîn- 
tului de toate gradele, vasta 
activitate de educație morală 
și* estetică a maselor, de răs- 
pîndire a cunoștințelor cultu
rale și științifice, precum și a 
concepției noi despre lume și 
viață a clasei muncitoare, a 
partidului comunist, au deter
minat în anii socialismului un 
puternic impuls în ridicarea 
nivelului vieții spirituale a 
poporului nostru. Partidul 
nostru acordă cea mai mare 
atenție științei, artei și cultu
rii, consîderîndu-le părți com
ponente indispensabile ale de
săvârșirii socialismului, ale 
creării condițiilor pentru tre
cerea spre comunism, factori 
esențiali ai construirii Româ
niei moderne, ai progresului 
și civilizației în orînduirea 
noastră socialistă. (Vii a- 
plauze).

Tntreaga operă de construc
ție socialistă, de dezvoltare a 
bazei tehnico-materială ă so
cietății. întreaga politică și 
activitate a partidului și sta
tului au drept țel suprem ri
dicarea continuă a nivelului 
de trai al maselor, satisface
rea în tot mai bune condițiuni 
a cerințelor oamenilor muncii. 
Acesta este sensul și rațiunea 
tuturor măsurilor sociale și e- 
conomice luate de partid și 
guvern (Vii aplauze).

După înfrîngerea și elimi
narea din societate a claselor 
exploatatoare, care generau 
permanent contradicții anta
goniste în viața socială, s-a 
închegat pentru prima oară o 
unitate națională bazată pe 
comunitatea de interese a tu
turor claselor și păturilor so
ciale. s-a cimentat alianța 
muncitorească-țărănească — 
temelia politică a orînduirii 
socialiste — s-a dezvoltat con
lucrarea prietenească a mun
citorilor țăranilor și intelec
tualilor. unitatea de neclintit 
a întregului popor în jurul 
conducătorului său încercat. 
Partidul Comunist Român 
(Aplauze puternice, prelungite 
urale). înfăptuirea mărețelor 
sarcini care stau în fața pa
triei noastre devine posibilă 
numai prin mobilizarea tutu
ror forțelor națiunii, prin e- 
fortul entuziast, unit, al tutu
ror oamenilor muncii — in
diferent de naționalitate — 

din Țările Române, de a 
păstra credință patriei, de 
a apăra libertatea și pă- 
mînt.ul strămoșesc.

Și în timp ce corul ros
tește versurile:

Gu revoluția ne-am dus 
menirea 

Și-am împlinit un vis 
străbun Unirea ! 

dansatorii se prind în hora 
frăției amintind împlinirea 
insului atitor generații: 
Unirea Moldovei cu Țara 
Românească. în ropot de 
tobe și trompete își fac a- 
pariția. dorobanții, care e- 
vocă un alt moment istoric 
— lupta pentru neatârnarea 
patriei. Ideea desăvîrșirii 
unirii este reafirmată cu 
tărie de corul care decla
mă :

La Alba lulia poporul a 
spus i

Noi vrem, noi vrem să 
ne unim cu țara I 

și de cintecul .,Pe-al nostru 
steag e scris unire**.

Cîntecele patriotice, des
fășurate pe fundalul unei 
autentice atmosfere de epo
că, ne restituie, cu o mare 

de la orașe șî sate. (Vii a- 
plauze). Rezolvarea justă. în 
spiritul principiilor marxist-le- 
niniște, a problemei naționale 
în România este una din ma
rile victorii ale orînduirii 
noastre socialiste. Socialismul 
asigură egalitatea deplină în 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
indiferent de naționalitate, de 
rasă sau sex : el a creat con
diții materiale, economice, po
litice și sociale pentru întări
rea frăției și prieteniei dintre 
poporul român și naționalită
țile conlocuitoare, pentru asi
gurarea unei colaborări active 
în muncă în vederea înfloririi 
continue a patriei comune — 
România socialistă. (Aplauze 
puternice, prelungite, urale).

Este știut cît rău a adus in
tereselor tuturor oamenilor 
muncii din tara noastră poli
tica de învrăjbire națională 
cultivată în trecut de clasele 
exploatatoare, de reacțiune : 
istoria a dovedit că numai 
trăind, luptînd și muncind 
împreună ca niște adevărați 
frați, oamenii muncii români 
maghiari, germani și de alte 
naționalități pot asigura înflo
rirea patriei comune. își pot 
realiza visurile și aspirațiile lor 
fundamentale. Această comuni
tate de muncă și creație se 
manifestă atît în domeniul 
construcției economice și so
ciale, cît și în domeniul ac
tivității științifice, culturale, al 
vieții spirituale. Exprimîn- 
du-se în limba maternă, 
purtind amprenta unor tra
diții și particularități specifi
ce, operele de artă ale națio
nalităților conlocuitoare se in
spiră din realitățile sociale ale 
patriei noastre comune, din 
viața societății noastre socia
liste. îmbogățesc și diversifică 
tezaurul de valori spirituale 
ale României socialiste. îndru
marea activității culturale, 
artistice, a tuturor creatorilor 
din România, români, ma
ghiari, germani și de altă na
ționalitate este și trebuie să 
fie opera creatorilor înșiși, a 
conducătorului patriei noas
tre — Partidul Comunist Ro
mân — îndrumătorul întregii 
societății românești. (Aplauze 
puternice).

In epoca orînduirii socia
liste s-a înfăptuit principiul 
domniei poporului în stat, s-a 
realizat profeția atît de în
drăzneață a lui Nicolae Băl
cescu. care visa la o vreme 
cînd poporul să nu mai aibă 
stăpîni pe cap. Astăzi, toți cei 
ce muncesc, de la orașe și de 
la sate, cu brațele și cu min
tea. sînt adevărații stăpîn» ai 
avuției naționale, ai tuturor 
bunurilor pe care le creează 
prin efortul lor constructiv. 
Partidul nostru pornește de la 
concepția că socialismul tre
buie să fie societatea celor 
mai largi drepturi și libertăți 
democratice ale maselor mun
citoare. societatea valorifică
rii plenare a înțelepciunii și 
energiei colective a poporu
lui. a asigurării unor posibi
lități nelimitate de afirmare 
multilaterală a personalității 
umane.

Superioritatea orînduirii 
noastre socialiste rezidă în 
faptul că, lichidînd exploata
rea omului de către om. a li
chidat sursele inegalității so
ciale dintre indivizi, oferă tu
turor membrilor societății po
sibilități egale de manifestare 
în cîmpul vieții sociale. în toa
te domeniile de creație mate
rială și spirituală Una din 
preocupările centrale perma
nente ale partidului și statu
lui nostru est? îmbinarea ar
monioasă a democrației poli
tice și democrației economice, 
perfectionarea multilaterală a 
relațiilor din sînul societății 
socialiste Consultarea largă a 
maselor în legătură cu pro
blemele fundamentale ale po
liticii interne și externe, 
cu toate hotărîrile care pri
vesc destinul poporului, asigu
rarea condițiilor pentru parti
ciparea lor activă la conduce
rea statului, a treburilor ob

putere evocatoare, istoria și 
pe fii ei cei mai dragi, ne 
restituie bogăția spirituală 
a poporului nostru.

A murgul serii este, de
odată, învăpăiat. Fiecare 
steag — și sînt 47, atîtea 
cîți ani au trecut de la crea 
rea partidului — simboli
zează anii și momente de 
luptă de cînd Partidul Co
munist Român se află în 
fruntea maselor și făurește 
noua istorie a patriei .Sub 
faldurile steagurilor roșii 
sînt evocate pe rînd marile 
bătălii muncitorești, insu
recția armată din august 
1944, drumul marilor victo
rii din anii socialismului. 
Serbarea se încheie sim
bolic cu acordurile cînte- 
cului „Patrie- Partid".

Partidul Comunist Ro 
mân

Stegarul luptei, torță 
luminind

Toți fiii țării strîns uniți 
rămîn 

în jurul lui — o inimă 
și-un qind.

ștești, constituie factorul pri
mordial care dă forță și rea
lism programului elaborat de 
partid, oferă garanția înfăp
tuirii sale în cele mai bune 
condițiuni, stimulează entuzi
asmul constructiv al poporu
lui. făuritor conștient al pro
priei sale istorii. (Vii aplauze).

In același timp, partidul 
nostru promovează cu fermi
tate principiile unei profunde 
echități sociale în repartiția 
fondurilor de consum în so
cietate, în recompensarea ma
terială a aportului fiecărui ce
tățean la crearea avuției na
ționale, la propășirea patriei. 
Așa după cum știți, ultima 
plenară a Comitetului nostru 
Central a inițiat o întreagă 
gamă de măsuri menite să în
lăture sursele unor inegalități 
nejustificate în sfera venitu
rilor populației, să asigure a- 
plicarea consecventă în toate 
compartimentele societății a 
criteriilor socialiste de retri
buție. Este neîndoios că nu 
poate fi vorba de o adevărată 
democrație politică și socială 
fără înfăptuirea unei profun
de democrații economice, a u- 
nor relații cu adevărat socia
liste de deplină echitate, me
nite să asigure întărirea unită
ții, prieteniei și colaborării în
tre toate clasele și, păturile 
sociale, lichidarea tarelor etice 
moștenite de Ia vechea orîn- 
duire, asigurarea condițiilor 
pentru trecerea treptată spre 
comunism. Pe stindardul par
tidului nostru, pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai poporului, sub fal
durile căruia întreaga națiune 
făurește noua societate, este 
înscris cu litere de foc idea
lul dreptății sociale, al egalită
ții depline între toți mem
brii societății socialiste. (Vii 
aplauze).

Asigurind dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, ri
dicarea nivelului de trai al 
maselor, perfecționarea conti
nuă a organizării societății și 
a relațiilor dintre oameni, 
partidul nostru își îndepli
nește neabătut misiunea isto
rică de conducător al poporu
lui român pe calea luminoasă 
a socialismului și comunismu
lui. Tocmai de aceea hotărî- 
rile plenarei, legile votate de 
Marea Adunare Națională au 
fost primite cu deplină satis
facție de întregul popor, sti- 
mulînd și mai puternic energia 
și puterea de muncă a maselor, 
întărind încrederea lor în po
litica partidului nostru, în 
fondul profund umanist al o- 
rînduirii noastre socialiste, în
crederea în perspectiva lumi
noasă a națiunii noastre so
cialiste. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.

Socialismul a realizat pen
tru prima dată în istoria Ro
mâniei înfăptuirea idealurilor 
de independență națională și 
suveranitate a poporului, pen
tru care au luptat nenumărate 
generații ale înaintașilor. As
tăzi destinele țării sînt hotă- 
rite de însuși poporul nostru, 
liber și neatîrnat, egal în 
drepturi cu toate popoare
le lumii, dornic și ca
pabil să-și ocupe un loc 
demn în marea familie a ci
vilizației mondiale. Munca po
porului român. înfăptuirile 
sale economice și sociale re
marcabile contribuie la întări
rea forței sistemului socialist 
din care țara noastră face parte 
integrantă, la creșterea influ
enței și autorității ideilor co
munismului în întreaga lume,
la dezvoltarea progresistă a 
societății contemporane.

Partidul nostru consideră că 
între sarcinile sale naționale 
și cele internaționale există o 
strînsă interdependență și nu
mai îmbinarea armonioasă și 
justă a acestor laturi funda
mentale ale activității sale 
poate asigura atît îndeplinirea 
înaltei răspunderi pe care o are 
față de poporul român, cît 
și a obligațiilor și răspunderi
lor ce-i revin față de clasa 
muncitoare internațională, fată 
de mișcarea comunistă, față de 
cauza păcii în lume (Vii 
aplauze). înfăptuirea acestor 
sarcini intr-o indisolubilă uni
tate, reprezintă o condiție e- 
sențială pentru întărirea soli
darității internaționaliste a ță
rilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești, pen
tru dezvoltarea continuă a 
luptei forțelor progresiste 
antiimperialiste din întreaga 
lume

Politica externă a României 
se bazează pe prietenia traini
că șt alianța cu toate țările so
cialiste de car? sîntem legați 
prin comunitatea orînduirii 
sociale, prin unitatea țelurilor 
și a 'dealurilor revoluțio
nare. România militează ac
tiv, alături de țările so
cialiste. de mișcarea comu
nistă și muncitorească de toa
te forțele progresiste antiim
perialiste ale lumii pentru vic
toria cauzei socialismului, de
mocrației. păcii, pentru secu
ritate internațională.

Angajată într-o vastă operă 
de construcție pașnică, anima
tă de idealul prieteniei cu ce
lelalte Dopoare România pro
movează o politică d? largă și 
multilaterală colaborare cu 
toate stanele. indiferent de 
orînduirea lor socială atît în 
scopul progresului material 
reciproc, cît și al cauzei păcii 
și destinderii pe planeta noas
tră Punem la baza relațiilor 
externe ale țării noastre prin
cipiile care constituie astăzi 
piatra unghiulară a vieții in
ternaționale i respectarea in
dependenței și suveranității 

naționale, egalitatea în drep
turi și neamestecul în treburi* 
le interne, avantajul reciproc. 
Experiența multiseculară a 
poporului român, zbuciumata 
sa istorie de necurmată luptă 
pentru apărarea ființei națio
nale și pentru neatîrnare, îi 
întăresc convingerea că res
pectarea dreptului sacru al fi
ecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele, de a-și alege 
calea dezvoltării social-politice 
fără nici un amestec 
din afară, constituie 
un uriaș factor de progres, 
condiția primordială a unei 
fructuoase conlucrări Interna
ționale între toate popoarele. 
(Aplauze puternice). Colabora
rea internațională depinde în 
mare măsură de faptul dacă 
dezvoltarea fiecărei națiuni 
pornește de la recunoașterea 
drepturilor celorlalte națiuni, 
de la excluderea oricărei asu
priri naționale. încălcarea de 
către imperialiști a drepturilor 
naționale ale altor popoare, a 
suveranității lor constituie 
principala frînă în calea pro
gresului econom ico-social al u- 
nor țări, o piedică serioasă în 
calea colaborării între state, 
în asigurarea păcii în lume. 
Dar istoria, viața pun în evi
dență tot mai pregnant ade
vărul fundamental că nu exis
tă în lume forță în stare să îm
piedice popoarele să-și af’rme 
ființa națională, dezvoltarea 
statului national fiind o nece
sitate obiectivă, o cerință vita
lă a progresului social-econo
mic al fiecărui popor. (Aplauze 
puternice).

Principiile elementare ale 
dreptului internațional impun 
lichidarea oricărui amestec în 
treburile altei țări și cu atît 
mai mult a actelor de agresiu
ne. indiferent de forma pe 
care o îmbracă In acest spi
rit poporul român, alături de 
întreaga omenire progresistă, 
cere cu hotărîre oprirea războ
iului dus de Statele Unite ale 
Americii împotriva poporului 
vietnamez. Reglementarea pro
blemei vietnameze, succesul 
tratativelor americano-vietna- 
meze de la Paris, depind de 
încetarea totală și necondițio
nată a bombardamentelor îm
potriva Republicii Democrate 
Vietnam, de asigurarea posibi
lității ca poporul vietnamez 
să-și poată hotărî singur soar
ta, fără nici un amestec din 
afară

Credincioasă politicii sale 
de pace, România militează 
activ pentru destindere inter
națională pentru zădărnicirea 
planurilor forțelor imperialiste 
de a declanșa un nou război. 
In acest cadru, acordăm o 
atenție deosebită promovării 
unui climat de pace și secu
ritate pe continentul nostru, 
normalizării relațiilor intereu- 
ropene. pornindu-se de la rea
litățile istorice create după 
cel de-al doilea război mon
dial de la recunoașterea exis
tenței celor două state ger
mane și a inviolabilității gra
nițelor tuturor țărilor, de la 
necesitatea lichidării blocuri
lor și a bazelor militare străi
ne. a îndepărtării perseveren
te a reziduurilor războiului 
rece. Aceasta ar corespunde 
nu numai intereselor vitale ale 
popoarelor europene, ci și cau
zei păcii și securității în întrea
ga lume.

Stimați tovarăși,

Aniversind 120 de ani de la 
declanșarea revoluției bur- 
ghezu-democratice in țările 
române, gîndul ne poartă pe 
drumul lung și greu ce a 
trebuit să-l străbată poporul 
român pînă la limanul la care 
a ajuns astăzi

Înfruntînd cu bărbăție, cu 
dîrzeme și curaj greutăți și 
piedici neînchipuit de mari, 
infringind adversități de tot 
felul, eroicul nostru popoi a 
reușit să-și făurească un des
tin demn de tradițiile sale 
nobile, de marile sale virtuți. 
Ii cinstim eu venerație pe re
voluționarii de la 1848. ii cin
stim pe toți inam’așn care 
s-au sacrificat pentru păstra
rea ființei noastre naționale, 
care și-au făcut un crez din 
slujirea intereselor și aspira
țiilor poporului nostru, cin
stim generațiile revoluționare 
care au intrat in istorie prin 
opera de eliberare a patriei 
de sub jugul asuprim burgne- 
zo-moșierești, de construcție a 
societății socialiste ir» Roma
nia. Trecerea in revistă 
a marilor tradiții de luptă 
revoluționare, a momentelor 
remarcabile de avi ut patriotic 
și generozitate umană din is« 
tona patriti, ne îmbărbătează 
și mai mult in lupta pe care o 
ducem pentru propășirea 
României socialiste, mobili
zează energiile și înflăcărează 
întregul popor în marea ope
ră patriotică de zidire a socia
lismului și comunismului pe 
părnintul României (Vii a- 
plauze). Aniversăm mărețele 
evenimente revoluționare de 
la 1848 prin unirea și intensi
ficarea eforturilor întregului 
popor pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii marxist- 
lemniste a partidului nostru 
de dezvoltare a economiei și 
culturii societății socialiste, de 
ridicare a nivelului de trai al 
poporului, de întărire a capa
cității de apărare a patriei, 
făcînd să sporească și mai 
mult contribuția țării noastre 
la victoria cauzei socialismu
lui, păcii și progresului social 
internațional

Fie ca națiunea noastră so
cialistă să progreseze în veci 
de veci I (Aplauze puternice, 
prelungite, urale)
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Faimosul Khe Sanh, despre 
care s-au scris nenumărate pa
gini de ziar și care multe săptă
mâni acaparase titlurile cotidie
nelor de dincolo și de dincoace 
de ocean, a încetat să mai existe. 
Din baza americană nu a mai 
rămas decît o ridicătură de mo
loz. Bunkerele și cazematele, 
mîndria generalilor americani, 
au dispărut, înghițite parcă de 
pămînt. Buldozerele trec peste 
fiecare metru de teren din inte
riorul a ceea ce fusese „baza vi
tală" a idispozitivului american. 
„Un spectacol dezolant" — au 
descoperit ziariștii în aceste zile 
la Khe Sanh. Obuzele nu mai 
brăzdează văzduhul, iar zgomo
tul infernal al exploziilor s-a 
stins. Prin locurile acelea în care 
s-a vărsat mult sînge doar bul
dozerele mai risipesc liniștea 
stranie care s-a coborît 
înălțimile din apropierea 
lelei 17.

Dispariția Khe Sanh-ului a 
produs destulă senzație pentru 
că, atit la Washington, cît și la 
Saigon, comandamentul american 
indicase cu claritate intenția de 
a păstra baza. Westmoreland fă
cuse chiar o chestiune de presti
giu din apărarea perimetrului 
întărit de lîngă „zona demilita
rizată". Obsedați de spectrul u- 
nui nou Dien Bien Fu, coman
danții americani s-au arătat dis-

puși să plătească orice preț pen
tru a împiedica prăbușirea Khe 
Sanh-ului. Dovadă în această pri
vință sînt pierderile grele sufe
rite de trupele americane: 
11700 militari morți sau scoși 
din luptă. Trei batalioane și 32 
companii americane au fost deci
mate. Baza de la Khe Sanh, pu
ternic întărită, dotată cu tehnică 
ultramodernă, electronică, idobîn- 
dise o însemnătate strategică 
deosebită. In calculele america-

unităților încercuite. S-au auzit 
atunci, la Washington, chiar gla
suri care îndemnau la o inter
venție nucleară. Khe Sanh — a- 
firmau propovăduitorii războiu
lui dus la limitele sale extreme 
— este vital, nu poate fi aban
donat. Și, iată, că în acest miez 
de vară fierbinte, Khe Sanh este 
părăsit. Comandamentul ameri
can explică hotărîrea sa prin 
considerente de ordin tactic : ne
cesitatea unei mai mari mobili-

Final Ia Khe Sanh
ne, Khe Sanh urma să fie un 
punct avansat pentru o eventuală 
„escaladare" terestră în nord. La 
începutul acestui an, patrioții 
sud-vietnamezi au încercuit baza 
și au supus-o unui asediu care 
a durat 79 de zile. Unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
au dovedit capacitatea lor de a 
imobiliza importante forțe ale 
agresorului. Intervenția masivă 
a aviației americane, napalmul 
răspîndit în cantități imense, nu 
au reușit să amelioreze situația

tăți. Explicațiile sînt înregistrate 
cu neîncredere. Corespondentul 
agenției FRANCE PRESSE afir
ma că evacuarea bazei „se ex
plică prin teama ca evenimentele 
din aprilie să nu se repete, cu 
atît mai mult cu cît un dezno
dământ mai sîngeros părea per
fect probabil". Este evident că 
generalii americani au ajuns Ia o 
concluzie dramatică : Khe Sanh 
nu mai poate rezista presiunii 
forțelor patriotice suid-vietname- 
ze a căror vitalitate și potențial

de luptă au fost strălucit demon- 
strate de acțiunile ofensive din 
ultimele săptămîni. Renunțarea W 
la Khe Sanh devine în acest fel 
recunoașterea unui eșec. Agre- W 
sorii au suferit o înfrîngere pe 
care „explicațiile" oferite la 
Washington nu o pot ascunde. w 

Eșecul de la Khe Sanh inter
vine într-un moment în care 
discuțiile de la Paris în problema 
vietnameză au intrat într-un 
punct mort datorită obstrucțio- 
nismului practicat de S.U.A. Re
fuzul de a lua în considerare ce
rerile justificate ale părții viet
nameze (cereri ce găsesc adeziu
nea opiniei publice), încăpățîna- 
rea cu care sînt respinse datele 
realității dezvăluie faptul neli
niștitor că Washingtonul perse
verează pe o poziție ce nu poate 
să apropie pacea în Vietnam. 
S.U.A. nu trebuie să se hrăneas
că cu iluzii : poporul vietnamez 
nu poate fi înfrînt pe cîmpul de 
luptă. Doborîrea, deasupra R-D. 
Vietnam, a celui de-al 3 000-lea 
avion american capătă în acest 
context o semnificație deosebită. 
Insuccesele politicii de agresiune 
ar trebui să conducă Washing
tonul la o revizuire fundamen- 
tală a orientării sale în proble
ma vietnameză. Politica lipsită —. 
de luciditate trebuie demolată 
asemeni bazei de la Khe Sanh.

Rezultate parțiala
ale alegerilor

din Franța
• Duminică, în Franța s-a des

fășurat cel de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor generale. 
Voturile 
alegători aU fost solicitate de cei 

® 679 de
locuri rămase vacante după pri- 

£& mul tur de scrutin.
La ora 22,20 Ministerul de 

_ Interne al Franței a anunțat re- 
™ zultatele din 350 circumscripții 

electorale din totalul de 487 (in- 
cluzînd și circumscripțiile în 
care rezultatul alegerilor a fost 

® hotărît în primul tur de scrutin).
Din cele 350 mandate, „Uniu- 

nea pentru apărarea republicii", 
împreună cu republicanii inde
pendenți, au obținut 263 manda
te, Partidul Comunist, 15 man
date, Federația Stângii Demo
cratice și Socialiste 37, P.S.U. 
— 1, centriștii 26, diverse gru
pări de dreapta 8.

celor 19 milioane de

candidați la cele 316

La 1 iulie, poporul somalez sărbătorește aniversarea pro
clamării independenței Somaliei. în fotografie : imagine din 

capitala țăriiMogadiscio,

Noi manifesta-
ții studențești

în Brazilia
manifestații studen- 
avut loc în capitala

Tratatul de la Roma, care 
constituie actul de naștere al 
Comunității Economice Euro
pene (Pieței comune), a procla
mat țeluri care mai de care mai 
ambițioase : desființarea tarife
lor vamale interne („dezarma
rea vamală"), libera circulație a 
capitalului și forței de muncă, 
unificarea legislației economice 
și sociale etc., iar în cele din 
urmă realizarea „integrării _poj 
litice". Cu toate că astăzi încă 
mai există susținători fervenți 
ai întregului program de la 
Roma, în cercurile vest-euro- 
pene sînt tot mai numeroși cei 
care susțin că cei șase trebuie 
„să se mulțumească cu ceea ce 
s-a realizat atît de greu și prin 
atîtea adversități". renunțîn- 
du-se la celelalte obiective.

De fapt, ce s-a realizat ? După 
un deceniu de eforturi stărui
toare, de lupte, înfruntări, con
fruntări etc., s-a ajuns (sau, mai 
bine zis, aproape s-a ajuns) la 
înfăptuirea primului deziderat : 
dezarmarea vamală. Aceasta în
seamnă că pe viitor, între cele 
șase țări ale Comunității, măr
furile vor circula fără taxe va
male, iar pentru comerțul ex- 
tracomunitar toți partenerii vor 
aplica un tarif vamal» comun.

Drumul către uniunea vamală, 
a cărei scadență este astăzi 1 iu
lie, s-a dovedit a fi extrem de 
anevoios, de multe ori un ade
vărat calvar. Nu o dată ciocni
rea de interese dintre parteneri 
a fost atît de puternică incit 
Comunitatea, în ansamblul ei. 
s-a aflat la un pas de dezinte-

grare. Și dacă pînă la urmă lu
crurile n-au sfîrșit în acest fel, 
faptul se datorează unui șir în
treg de compromisuri, cedări, 
omisiuni, modificări, reajustări 
etc. șir care, chiar și acum, în 
ziua scadenței, este departe de 
a fi încheiat.

înfruntarea de căpetenie a 
fost — și a rămas — aceea din
tre unele țări (și în primul rînd 
Franța) interesate în integrarea

făcut acest lucru pe tărîm in
dustrial.

Concesiile n-au mers însă 
niciodată pînă la capăt, totdea
una mai rămînînd cite ceva în 
suspensie. Așa de pildă, ches
tiunea realizării Pieței comune 
a cărnii de vită și a produse
lor lactate nu era încă rezolvată 
cu patru zile înainte de 1 iulie. 
Abia în ultimele clipe miniștrii 
agriculturii au căzut de acord

Scadență
în Piața comună

produselor agricole, pe de o 
parte, și țările interesate în rea
lizarea Pieței comune indus
triale. pe de altă parte. Fiecare 
dintre cele două grupuri ar fi 
fost dispus să participe numai 
la dezarmarea vamală care-i 
convenea. Cum așa ceva era 
imposibil, s-a ajuns pînă la 
urmă la o așa-zisă „tranzacție- 
pachet", în cadrul căreia parte
nerii Franței au făcut copcesii 
pe tărîm agrar, iar Parisul a

ca realizarea pieții comune la 
carne și lapte să fie amînată 
pînă la... 1 august.

Față cu consecințele ce de
curg în chip iremediabil pentru 
industria franceză în urma 
„dezarmării vamale totale", 
Franța, după cum se știe, a a- 
nunțat măsuri privind „sprijini- 

tuturor exporturilor și 
importuri", 
sînt pre- 
Paris li

la obliga-

rea 
frînarea 
Cu alte 
conizate 
nele derogări de

anumitor 
cuvinte 

de către

țiile ce decurg din integrarea ® 
industrială ; pentru ca aseme
nea derogări să nu mai fie ne
gociate și. eventual, respinse, se 
afirmă că partea franceză va 
recurge la articolul 108 al Tra
tatului de la Roma, care permi
te partenerilor comunitari să ia 
măsuri fără consultări și apoi 
să anunțe de aceasta Comisia 
de la Bruxelles.

Procedeul este însă o armă cu 
două tăișuri. Creînd un prece
dent, ceilalți parteneri pot re
curge și ei la derogări pe baza 
articolului 108, de astă dată însă 

\în defavoarea integrării agri
cole. R. F. a Germamiei a și so
licitat, de altfel, o reducere a 
cotei sale părți la finanțarea 
fondului comun de ajutorare a 
agriculturii. Potrivit declarației 
ministrului vest-german al a- 
griculturii, „orice acord în acest 
domeniu va trebui, mai mult 
decît în trecut, să țină cont de 
excedentele țărilor membre". 
Ceea ce a determinat ziarul LE 
FIGARO să exclame : „în felul 
acesta, însăși cheia de boltă a 
politicii agrare comune este 
pusă în cauză“.

Nu se poate prevedea cît de 
departe va merge jocul derogă
rilor, dar se poate ușor observa 
că astăzi, în momentul intrării 
în vigoare a uniunii vamale în 
cadrul C.E.E., ciocnirile de in
terese și contradicțiile dintre 
parteneri sînt la fel de prezen
te ca și în urmă cu zece ani, 
fără să existe nici o garanție că 
ele se vor diminua în perioada 
următoare.

Cu prilejul sărbătoririi

a găzduit
1 reuniu- 

ministerial al 
nopților albe, 

nordic n-au

Pitoreasca Islanda ; 
două zile obișnuita 
ne a Consiliului 
N.A.T.O. Poezia 
fascinantul decor 
exercitat nici o influență asupra 
miniștrilor adunați la Reykjavik. 
Comunicatul publicat la sfîrșitul 
întrunirii colecționează destule 
idei vechi și vădește lipsă de re
ceptivitate la procesele înnoitoa
re din viața internațională. Un 
ziarist francez comunica redac
ției sale, înainte cu cîteva ore de 
publicarea acestui anemic docu
ment, că dificultatea principală 
consistă în a găsi modalitatea de 
a crea impresia că la sesiune 
s-au petrecut „lucruri importan
te" și că au fost luate decizii 
care vădesc „vitalitatea N.A.T.O.". 
Dar autorii comunicatului, cu 
țoală strădania lor, n-au reușit 
să îmbogățească un bilanț sărac 
și nici să înfrumusețeze imaginea 
N.A.T.O.

Dean Rusk, secondat de secre
tarul general al N.A.T.O., Man
lio Brosio, și-a consacrat cuvântă
rile „consolidării solidarității at
lantice". Fisurile grave pe care 
le cunoaște această „solidaritate", 
dificultățile întâmpinate de S.U.A. 
în a obține adeziunea „aliaților"

lor la obiective esențiale, au o- 
bligat pe Dean Rusk și Manlio 
Brosio să pună un accent deose
bit pe „respectarea angajamente
lor". în mod deosebit s-a remar
cat îndemnul pe care reprezen
tantul american I-a adresat par
tenerilor europeni, de a contri
bui ..într-o mai mare măsură la 
apărarea N.A.T.O.". S-a putut 
face o legătură cu ideea expri-

să suporte o parte mai mare a 
poverii financiare pe care o pre
supune N.A.T.O. Dar, ca de obi
cei, „din motive de principiu și 
de procedură", Franța s-a diso
ciat de un număr de paragrafe 
ale comunicatului.

Din informațiile primite reiese 
că în cursul sesiunii. Belgia și 
Danemarca au insistat asupra 
continuării procesului de destin-

Duminică, la Consiliul de Stat 
al R. D. Germane a avut loc o 
ceremonie cu prilejul celei de-a 

™ 75-a aniversări a zilei de naștere 
a lui Walter Ulbricht, prim-secre- 

A tar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane. Cu acest prilej, sărbă- 

A toritul a fost salutat de C.C. al 
P.S.U.G., de Consiliul de Miniștri 
și de numeroase personalități 
prezente la festivitate.

în continuare, lui Walter Ul- 
bricht i-a fost înmînat ordinul 

• „Karl Marx" — cea mai înaltă 
distincție a țarii.

• Walter Ulbricht a fost felicitat, 
de asemenea, de reprezentanții 
unor țări socialiste, sosiți cu acest 
prilej la Berlin.

Tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., a citit și înmînat săr- 
bătoritului scrisoarea de felicita
re adresată, în numele C.C. al 

® P.C.R. și al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, de 

• tovarășul Niccriae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat.

Walter Ulbricht a mulțumit 
pentru felicitările adresate și a 

A rugat pe tovarășul Gheorghe 
QP Apostol să transmită tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, Comitetului 
a Central al P.G.R., Consiliului de 
^3’ Stat și întregului popor român 

urări de succese în construcția 
• socialistă. El a subliniat comuni

tatea de interese a popoarelor 
• noastre, legătura strînsă dintre 

partidele și guvernele R. D. Ger
mane și Republicii Socialiste Ro- 
mânia pentru asigurarea păcii.

Tovarășul Gheorghe Apostol i-a 
urat la rîndul său succese în ac
tivitate, spre binele poporului 
german și sănătate lui și soției 
sale.

Walter Ulbricht a fost, de 
menea, felicitat de membrii 
pului diplomatic.

Duminică s-au încheiat, 
conform planului, aplicațiile 
comune de comandament și 
stat major ale armatelor ță
rilor participante la Tratatul 
de la Varșovia, desfășurate 
pe teritoriul R. S. Cehoslo
vace.

La invitația comandantului 
suprem al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia 
și a ministrului apărării na
ționale a R. S. Cehoslovace, 
la aplicații a asistat și un grup 
de generali și ofițeri români.

Noi 
țești au _____ __r____
braziliană ca urmare a unui 
discurs 
Arthur 
care a 
privind 
pentru
Cu același prilej, președinte
le brazilian, reierindu-se la 
recentele demonstrații ale 
studenților, a subliniat că 
forțele armate sînt pregătite 
să reprime în continuare ori
ce tulburare a ordinii publice.

Imediat după rostirea dis
cursului, aproximativ 5 000 
de persoane, studenți și pro
fesori, s-au adunat în piața 
centrală a capitalei brazilie
ne, manifestând împotriva 
măsurilor luate de guvern 
față de studenți.

La Porto Alegre, oapitala 
statului Rio Grande do Sulr 
poliția a împrăștiat cu vio
lență o manifestație studen
țească, operînd totodată 20 
de arestări. în cursul inci
dentelor care s-au produs cu 
acest prilej au fost rănite 
șapte persoane.

Puternice manifestații ale 
studenților au avut loc, de 
asemenea, în orașul Recife, 
capitala statului Pernambu
co, precum și în localitatea 
Salvador din statul Bahia. A- 
ceste manifestații s-au desfă
șurat fără incidente. Guver
natorul statului Pernambuco 
a fost nevoit să pună în li
bertate pe studenții arestați 
în cursul manifestațiilor de 
joia trecută.

rostit de președintele 
da Costa e Silva în 
respins revendicările 
majorarea alocațiilor 

învățămîntul superior.

SMBATĂ se deschide 
Chicago o întrunire a unui 
grup de 1 000 de democrați 
disidenți pentru a încerca să 
bareze calea vicepreședinte
lui Humphrey la președinție, 
scrie agenția United Press In
ternational.

Unul dintre organizatorii 
conferinței a declarat că a- 
ceasta înseamnă cu alte cu
vinte unirea în jurul senato
rului Eugene McCarthy, dar 
la această întrunire nu va fii 
propus nici un candidat.

McCarthy, care se va afla 
duminică la Chicago, a fost 
invitat să ia cuvîntul. Cu toa
te acestea, surse din apropie
rea senatorului și a organi
zatorilor au declarat că nu se 
știe dacă senatorul va putea 
da curs invitației.
FOSTUL conducător al unui 

grup de mercenari în Congo, 
belgianul Jean Schramme, a- 
restat la 27 iunie la Bruxelles, 
sub învinuirea de ucidere a 
unui cetățean belgian, și-a re
cunoscut vineri, cu prilejul ce

Pe vechile poziții

mată de corespondentul U.P.I., 
William Anderson, care, încă în 
ajunul reuniunii, semnala cere
rile provenite de la Washington 
ca „aliații europeni să-și intensi
fice rolul în strategia N.A.T.O. 
din Europa" și ca „alianța să 
nu-și reducă forța militară". 
Practic, aceasta înseamnă menți
nerea actualului nivel al cursei 
înarmărilor și cererea ca aliații

dere Est-Vest. Chiar și comuni
catul menționează faptul că „re
lațiile Est-Vest s-au îmbunătățit 
într-o anumită măsură". Dar în 
loc să pășească pe drumul lichi
dării pactului N.A.T.O., acest in
strument agresiv, anacronic, pro
tagoniștii săi preferă să perseve
reze în încercarea de a-i prelungi 
existența și după scadența care 
se apropie. Miniștrii încearcă să

ignoreze curentul anti-N.A.T.O. 
manifestat chiar și în liniștita 
Islandă unde s-a desfășurat un 
marș al păcii pe o distanță de 
45 km. Pancartele purtate de is
landezi erau concludente : „Is
landa trebuie să iasă din 
N.A.T.O.", „Pentru dezarmare,
împotriva blocurilor militare" etc.

Comunicatul de Ia Reykjavik 
a făcut imprecise referiri la „re
ducerile reciproce de forțe", la 
necesitatea „de a se evita de o 
parte și de alta escaladarea ni
velurilor armamentului". Dar a- 
ceste afirmații n-au acoperire în 
acțiuni concrete. în afară dc fra
ze care sînt destinate mai ales 
opiniei publice, la sesiune nu s-a 
adoptat nici o hotărîre care să 
favorizeze în mod real destinde
rea Est-Vest. Dimpotrivă, cerin
ța de a se menține „un potențial 
militar eficace" merge pe linia 
de a se continua cursa înarmă
rilor cu consecințele ce decurg 
din aceasta. Avea dreptate cores
pondentul ziarului LE MONDE 
cînd scria că documentul 
N.A.T.O. de la Reykjavik nu 
reușește să mascheze incertitudi
nile și imobilismul acestei orga
nizații.

Pentru salvarea Partenonului
Partenonul, cele

brul monument al ci
vilizației Greciei an
tice, este în pericol 
de a se degrada corn- 

"i „Cou
rrier de l’UNESCO". 
„Boala" de care su- 
feră templul zeiței A- 
tena se datorește mi- 

• leniilor care s-au 
scurs de la ridi
carea monumentului, 
la care se adaugă în 
prezent acțiunea no
civă a fumului fabri
cilor, vibrațiile pro
duse de zborul avioa-

O

•
 plet, anunță

rriA'i

nelor supersonice și 
elicopterelor, precum 
și perindării sulelo* 
de mii de vizitatori.

Pentru 
agravarea degradării 
marmorei, 
muzeului Acropole a 
propus acoperirea su
prafeței pietrei cu 
un strat protector 
transparent. Se pare 
însă că acest proce

anele 
cum

a preveni

custodele

mar-
Au 
de- 

în vederea 
zborurilor 
deasupra

den prezintă 
inconveniente, 
ar fi posibilitatea de 
a se desprinde deta
lii arhitectonice,

terarea culorii 
morei și altele, 
fost întreprinse 
mersuri 
interzicerii 
avioanelor 
Acropolei.

Avînd în _ 
ceasta situație,. rela
tează „Courrier de 
l’UNESCO”, această 
organizație a hotărit 
să trimită la Atena o - 
misiune însărcinată să . 
discute cu oficiali- S 
tăți grece posibilită
țile de salvare a mo
numentului.

vedere a-

lui de-al doilea interogatoriu, 
vina ce i se aduce. El a men
ționat că în aprilie sau mai 
1967 l-a împușcat pe cetățeanul 
Maurice Quintin, după care i-a 
aruncat corpul în rîul Lowa 
din apropierea localității congo
leze Yumbi. într-o declarație 
făcută presei, procurorul bel
gian, Jacques Velut, a precizat 
că, în urma dezvăluirilor făcute 
de fostul colonel Jean Schram
me, a fost pus sub stare de a- 
rest pentru complicitate la uci
derea lui Maurice Quintin și 
un alt mercenar belgian, Roger 
Rodriaue.

CEI DOI oameni cu inima 
grefată de la spitalul St. 
Luke din Houston, Everett 
Thomas și Louis Fierro, se 
simt bine, îneît vor asista du
minică la un meci de base
ball, a anunțat sîmbătă un 
purtător de cuvînt al spita
lului.

Aceasta nu este prima lor 
ieșire din incinta spitalului. 
De la efectuarea operațiilor, 
ei au mai făcut în două rân
duri scurte plimbări.
RALPH SCHOENMAN, fost 

secretar al lordului Bertrand 
Russell, și secretar al „Tribu
nalului internațional pentru 
anchetarea crimelor de război 
întreprinse de S.U.A. în Viet
nam", a sosit la New York în
soțit de doi agenți ai serviciului 
britanic de imigrație. El a fost

expulzat din Marea Britapie cu 
toate că deținea un pașaport 
valabil. Schoenman a declarat 
că măsura luată de guvernul 
englez se datorește opiniilor 
sale politice și scrierilor sale. 
El a subliniat că va continua 
lupta pentru respectarea drep
tului său de a se înapoia în Ma
rea Britanie.

ALEXEI KOSiGHIN, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit duminică pe Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, care s-a 
oprit la Moscova venind de la 
Faris, unde a participat, în ca
litate de consilier special al con
ducătorului delegației R. D. 
Vietnam la convorbirile dintre 
reprezentanții R. D. Vietnam ; 1 
S.U.A.

In aceeași zi, Le Duc Tho 
părăsit Moscova, plecînd sr ' 
patrie.

COMPANIA „Japan Ji' _ 
a anunțat că va fi descinsă, în- 
ce-pînd de luni, o nouă linie ae
riană între Tokio și Paris, via 
New York. Compania mențio
nează că linia aeriană va fi de
servită de avioane de tip 
D.C.-8 super, care vor parcurge 
distanța New York-Paris în 
șapte ore, putînd transporta 171 
de pasageri la bord.

Astăzi este sărbă
toarea națională a 

Canadei
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D intre evenimentele înregis
trate săptămîna trecută 
pe arena internațională, 

socotim necesar să consemnăm 
șî retrocedarea către Japonia a 
arhipelagului Ogasawara. In- 
cepînd de miercuri, ia ora 12,01. 
în locul steagului american, 
deasupra acestui grup de insule 
situat la 600 mile sud de Tokio, 
flutură soarele purpuriu pe 
fond de mătase albă — steagul 
național al Japoniei.

Alcătuit din circa 30 de insu
lițe (dintre care cele mai im
portante sînt Iwojima. Ronin și 
Marcus) arhipelagul Ogasawa- 
ra se afla sub ocupație ameri
cană din 1915. Retrocedarea, in
tervenită în urma unui acord 
japono-american semnat la To
kio la 5 aprilie, este considera
tă ca un succes al luptei 
porului japonez împotriva 
cupației americane. Acordul 
retrocedare menține pe ____
insule instalații militare deser
vite de forțele S.U.A. Dincolo 
de limitările menținute de Wa
shington. acordul din 5 aprilie 
ne oferă măsura puternicei 
mișcări din Japonia împotriva 
prezenței americane pe terito
riul japonez. Retrocedarea Oga- 
sawarei este de natură să dea 
un nou impuls luptei 
populare, tuturor forțelor 
gresiste din Japonia pentru 
trocedarea Okinavvei, cea 
importantă insulă japoneză 
cupată de S.U.A. și care a 
transformată într-un uriaș 
rodrom și depozit de muniții.

Este semnificativ faptul că în 
noua platformă politică publi
cată săptămîna trecută dc par
tidul liberal-democrat, de gu- 
vernămînt, apare pentru prima 
oară, cererea ca ..Okinawa să 
fie retrocedată pînă cel mai tîr- 
Ziu la 1 ianuarie 1970“. Poziția 
aceasta mai netă nu poate fi, 
desigur, desprinsă de mobiluri- 
le electorale ale actualei peri
oade. Nu este, însă, mai puțin 
adevărat că noua luare de ati
tudine a partidului de guvernă- 
mînt reflectă forța presiunii o-

po- 
o- 
de 

unele

maselor 
pro- 

re- 
mai 

o- 
fost 
ae-

Cele mai importante universități din Canada au fost înființate în 
marile centre uibane. Univeisitaiea Laval din Quebec, în care 
cursurile se țin în limba franceză, a fost înființată în 1852, prove
nind din vechiul seminar teologic creat în 1663. Către sfîrșitul se
colului trecut s-a creat la Montreal o filială a Universității Laval, 
care în 1920 a devenit de sine stătătoare, luînd numele de Universi
tatea din Montreal. Tot aici s-a fundat, în 1921, Universitatea McGill, 
cu limba de predare engleză. Dc cele două universități cu limba de 
predare franceză depind un număr de 30 de colegii clasice, care 
dau în general o pregătire literară și au o durată de studii de 1—2 
ani. înființarea universităților cu limba de predare engleză a avut 
loc la începutul secolului XIX, sub influența bisericilor confesionale, 
în centrele Halifax, Toronto, Ottawa. Pe măsură ce a slăbit influența 
religioasă, aceste instituții au fost lărgite, creîndu-se secții și facultăți 
noi și institute de cercetări științifice. Ele au primit subvenții din 
partea starului și au fost reorganizate apoi pe principiul universi
tăților moderne.

Institutele de educație și învățămînt din Canada se găsesc in 
prezent sub controlul statului, mai exact, al departamentelor pro
vinciale Astfel, Canada numără în total 11 organizații provinciale 
de învățămînt, adică 60 de universități și colegii. Departamentele 
provinciale ale educației controlează și coordonează funcționarea în
vățământului, care este organizat pe centre școlare, conduse de co
mitete locale și sprijinite din punct de vedere material de către 
administrația provinciilor și organizațiilor religioase. în 1966 gu
vernul a dispus o creștete de cinci ori a ajutorului guvernamental 
acordat universităților pe o perioadă de 10 ani, dar această creștere 
a fondurilor a fost ulterior transmisă ca sarcină guvernelor provin
ciale, guvernul federal de la Cttawa rămînind să distribuie fonduri 
în vederea stimulării muncii de cercetare științifică în universități.

Politica guvernului canadian de încurajare a dezvoltării învăță- 
mmtului a creat condițiile apariției, în afară de universitățile vechi, 
existente în centrele din răsăritul țării, și a altoi instituții supe
rioare de învățămînt, în provinciile din vest, academii de știință și 
artă, biblioteci în raport cu structura planului de învățămînt, rețeaua 
școlilor de grad secundar s-a lărgit considerabil. Ea cuprinde acum 
licee, școli academice, școli pedagogice pentru formarea cadrelor 
didactice și școli cu pregătire specială tehnică, comercială, agricoli 
Ca urmare a acestui fapt, de la sfîrșitul războiului, numărul tinerila. 
înscriși în universități, colegii, școli pedagogice și tehnice a crescut 
de șase ori, de la 39 985 în 1945, la 234 000 în 1967. Ultima măsură 
luată de guvernul canadian prevede introducerea unor comisii inter
puse între guvernele provinciale și universități. Se afirmă că aceste 
comisii vor contribui la o mai bună organizare și, de aceea, ele at& 
și apărut în Ontario, Nova Scoția, Alberta, Columbia britanică.

buie să înfrunte opoziția majo
rității sindicatelor.

se
viguroasă" 
măsurilor 
„îngheață

le întreprinderi din industria 
de automobile. Greviștii cer spo
rirea salariilor rămase mult în 
urma creșterii prețurilor. A- 
larmat de evoluția acestor gre
ve și neliniștit de accentuarea 
nemulțumirii sindicatelor față 
de noua lege de austeritate care 
adaugă poveri suplimentare pe 
umerii celor ce muncesc, cabi
netul britanic a început o sus
ținută acțiune pentru preîntâm
pinarea extinderii conflictelor 
sociale. Premierul Wilson și 
ministrul muncii Barbara Castle

Tar de orizont

piniei publice care cere resta
bilirea deplinei suveranități a 
Japoniei asupra teritoriului său 
național, desființarea bazelor 
militare americane.

Recrudescența mișcării gre
viste din Anglia a atras 
și ea atenția observatori- 
Declanșată la începutul 

greva fero- 
provocat se
in transpor- 
asemenea in 

i personalul

lor.
saptămînii trecute, i 
viarilor britanici a 
rioase perturbări 
turi. Au intrat de 
greva muncitorii și 
tehnic al unora din principale-

au avut vineri și sîmbătă con
vorbiri cu lideri ai sindicatelor 
pentru a încerca să pună capăt 
grevelor. Intre timp, reuniunea 
Consiliului General al Sindica
telor Britanice (T.U.C.) care se 
desfășoară la Weymouth a a- 
doptat o moțiune în care 
exprimă „opoziția 
față de „conținutul 
de austeritate" care ___  ___
salariile dar nu îngheață decît 
parțial prețurile și nu impun 
sacrificii egale patronilor", 
ceasta moțiune constituie 
izvor de griji suplimentare 
tru guvernul laburist care

După o scurtă încetare 
focului pentru a se per
mite accesul convoaielor 

cu ajutoare ale Crucii Roșii in
ternaționale în regiunile biafre- 
ze amenințate de foamete și 
epidemii, ostilitățile au fost re
luate miercurea trecută pe 
fronturile din Nigeria. Speran
țele într-o prelungire a unui ar
mistițiu ,.de facto" nu s-au 
realizat și șansele unei evoluții 
rapide spre reglementarea paș
nică par a se fi îndepărtat. Joi, 
mediatorul britanic lordul Shep
herd, reîntors de la Lagos, fă
cea aluzie la o nouă rundă de 
convorbiri de pace la Kampala, 
în aceeași zi, însă, cele două 
părți în conflict își reafirmau 
pozițiile lor anterioare care au 
determinat ruperea tratativelor 
de la Kampala : autoritățile fe
derale pun drept condiție prea
labilă încetării focului renun
țarea Biafrei Ia secesiune iar 
autoritățile biafreze condițio
nează reluarea convorbirilor dc 
încetare totală a focului. Este 
de presupus că realitățile dra
matice de pe cîmpurile de lup
tă și din spatele fronturilor, dis
trugerile și suferințele provo
cate de războiul fratricid vor 
determina pînă la urmă schim
bări de atitudine, vor aduce pe 
combatanți la masa tratative-

A- ,ur-
un EUGENIU OBKEA

pen- ION D. GOIA
tre- EM. RUCAR

ALGERIA : Sonde românești de mare adîncime F Dh—200 
instalate la Oued Smar DOINA TOPOR
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