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Tovarășul Nicolae Ceaușes- 

cu, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Apostol, a făcut du
minică o vizită pe șantierul 
taberei de copii de la Năvo
dari.

DEZBATEREA DOCUMENTELOR PENTRU AL X-LEA CONGRES ĂL PARTIDULUI

CONGRES AL 
PARTIDULUI

EXPRESIE A
ÎNCREDERII 
ÎN VIITOR

Așezată la nord de Mamaia, 
noua tabără, care se constru
iește în prezent beneficiază de 
condiții dintre cele mai fa
vorabile odihnei copiilor pe 
litoral. Marea a format aici un 
golf ; de la mal spre larg, pe 
o distanță de 200 m, apa are o 
adîncime mică, zona fiind, de 
asemenea, protejată împotriva 
valurilor.

Despre lucrările care se des
fășoară aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este , informat de 
către arhitectul'Al.' Ioțu, auto
rul proiectului. în fața ma
chetei sint prezentate princi
palele obiective ale complexu
lui. Gazdele informează că pri
mul pavilion va adăposti pes
te cîteva zile copiii care vor 
veni aici să-și petreacă o parte 
din vacanță. Capacitatea tota
lă a noii construcții va fi de 
6 000 de locuri, din care prime-

ASIMILAREA 
IDEALURILOR 
COMUNISTE

UZINA „SEMĂNĂTOAREA"

LA A 20-A ANIVERSARE

de prof. dr. docent AL. ROȘCA
membru corespondent al Academiei R. S. România

Atît Tezele cit și Directivele 
Congresului al X-lea al Parti
dului Comunist Român prevăd 
continuarea efortului pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
școlii noastre de toate gradele 
în pas cu cuceririle moderne 
ale cunoașterii .științifice ; pre
gătirea unui număr sporit de 
cadre medii și superioare în 
toate domeniile activității; 
formarea tineretului în spiri
tul concepției științifice despre 
lume și al idealurilor de viață 
comuniste. :

Din toate timpurile, tinere
tul s-a pregătit pentru a putea 
duce mai departe făclia pro
gresului material și spiritual 
al societății. Dar nu totdeauna 
condițiile și cerințele au fost 
aceleași. Tineretul zilelor noas
tre și al patriei noastre se pre
gătește pentru a fi activ și cre
ator, într-o societate mai com
plexă decît acelea care au exis
tat în trecut și de un dinamism 
fără precedent. Progresele ra
pide ale tehnicii și științei vor 
pretinde o pregătire permanen
tă și o continuă autopregătire, 
Înlocuirea- continuă a unor cu
noștințe și tehnici care se vor 
învechi repede.

Modernizarea continuă a șco
lii noastre de toate gradele, 
noua tehnologie a învățămîn- 
tului — cu metodele audiovizu
ale, instruirea programată etc. 
— vor facilita însușirea unor 
cunoștințe, care se dovedesc tot

mai numeroase, dar ele nu vor 
putea niciodată înlocui efortul 
personal și nu vor putea duce 
automat la formarea gîndirii 
indepedente și creatoare, soli
citată mai mult decît oricînd 
de societatea contemporană. 
Pentru a ține pas cu progresul 
material și spiritual al socie
tății și mai ales pentru a con
tribui la realizarea acestui pro
gres este necesară o reînnoire 
continuă și rapidă a cunoștin
țelor și tehnicilor, o adap
tare din mers la condiții mereu 
noi, adaptare care cere o mare 
flexibilitate a gîndirii și inde
pendență a judecății. Aceste 
calități nu se pot cîștiga. decît. 
prin activitatea proprie de a’ 
organiza, selecționa, ierarhiza, 
rezolva, aplica. Știința psiholo
gică a stabilit că înseși opera
țiile gîndirii logice își au origi
nea în activitate, în acțiunea 
practică cu obiectele. Operați
ile logice ale gîndirii nu sînt 
decît interiorizarea acțiunilor 
cu obiectele. Simțurile noastre 
nu pot reflecta realitatea decît 
dacă.sînt active. Un ochi imo
bil nu vede, iar despre un o- 
biect așezat în palma deschisă 
nu vom putea spune ce este și 
ce formă are. Pentru a putea 
cunoaște obiectul trebuie să 
închidem mina și să-1 pipăim.

învățământul va pune un ac
cent tot mai mare pe activită-

(Continuare în pag. a IlI-a)

DE LA 
„I.A.R.-511“ 
LA „C-12“

într-o dimineață, cineva a a- 
dus de la marginea Bucureștiu- 
lui un mănunchi de spice de 
grîu, încă verzi, și-a împodobit 
cu ele o combină pregătită să 
părăsească hala de montaj a U- 
zinei „Semănătoarea“. Spontan 
și întîniplător, poate dintr-o 
simplă pornire a temperamentu
lui său liric, gestul celui care a- 
dusese spicele, avea, totuși, pen
tru fiecare lucrător al uzinei, un 
tîlc exact, ușor descifrabil. Se
cerișul urma să înceapă curînd, 
iar dorința unanimă a întregului 
colectiv este aceea de a trimite 
spre lanuri pentru a participa la 
marea campanie, primul lot de 
combine autopropulsate „C-12“ 
— o nouă și excepțional de va
loroasă realizare a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de aici.

— Este o mașină de o tehni

citate înaltă — ne spune șeful 
constructor al uzinei, tînărul in
giner Eugen Constantinescu — 
care, în urma experiențelor efec
tuate cu ea de către Institutul 
de Cercetări pentru Mecanizarea 
Agriculturii, s-a dovedit, compa
rativ cu alte combine, dintre cele 
mai perfecționate din lume. Au
topropulsată de un motor de 
100 C.P., cu o lățime de lucru 
de. 4,2 metri și un debit teoretic 
de 12 tone boabe pe oră, combi
na „C-12“ are o productivitate 
de 12—15 hectare pe zi. Impor
tant este avantajul siguranței 
depline în exploatare, avînd pier
deri minime de boabe, rezistență 
și adaptabilitate la diferite tere-

ROMULUS LAL

le 3 000 vor fi date în funcțiu
ne începînd din cursul acestui 
an și în cursul anului viitor.

Sînt apoi prezentate, la di
mensiunile machetei, teatrul 
în aer liber, terenul de sport, 
locul pentru adunare.

Discuția, începută în fața 
machetei, este continuată pe 
șantierul viitoarelor ■ construc
ții. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu atrage atenția asupra masi
vității excesive a pavilioane
lor, grupului de cantine și săli 
de mese, aflate în construcție. 
Zidurile groase, ca de cetate, 
acoperișurile late, ondulate, nu 
se încadrează în ambianța lo
cului. nu corespund nevoilor 
specifice acestor clădiri, ridi- 
cînd în același timp prețul de 
cost al 'Iperărilor. în timpul vi
zitării cantinei și a unei săli 
de mese, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere explicații asu
pra sistemului de servire a 
mesei. Subliniind că soluțiile 
prevăzute în proiect sînt cos
tisitoare și necesită în același 
timp un personal de deservire 
numeros, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. indică să se stu
dieze posibilitățile de intro
ducere a unor linii de autoser
vire, a unui sistem modern și

Pe șantierul taberei de copii de la Năvodari.

economicos practicat de altfel 
în multe cantine din internate
le de elevi și ucenici.

în continuare se vizitează 
pavilionul nr. 1, unde se fac 
ultimele finisări la dormitoare, 
în discuțiile purtate cu condu
cătorii șantierului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
acestora să aplice soluții mai 
eficiente la obiectivele la care 
urmează să înceapă construc
ția în viitorul apropiat.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. cere proiectanților, con
structorilor și arhitecților să 
dovedească maximum de gri
jă la folosirea terenurilor afec
tate construcțiilor.

Vizita la tabăra de copii de 
la Năvodari se încheie cu un 
scurt popas pe plaja din fața 
complexului. Sute de copii — 
veniți aici din numeroase lo
calități ale patriei, pentru a 
petrece o parte din vacanță — 
întîmpină pe tovarășul Nicolae

; Ceaușescu cu aplauze și cu o- 
vații entuziaste. Este un semn 
al recunoștinței fierbinți pe 
care cele mai tinere vlăstare 
ale țării o manifestă față de 
partid, față de conducerea sa, 

.pentru condițiile tot mai bune 
de învățătură și recreiere ce 
le sînt asigurate.

Următorul obiectiv vizitat a 
fost tabăra studențească de la 
Costinești, tabără devenită as- 

.. tă/idatorită construcțiilor 
ridicate aici în ultimii ani ;— 
o adevărată stațiune a litoralu
lui. în tabără se află la odih
nă peste 1 800 de tineri. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășul Gheorghe A- 
postol, examinează noile căsuțe 
și vile, terenurile de camping 
— construcții simple, practice, 
moderne — care oferă acestei 
stațiuni o înfățișare plăcută, 
reconfortantă. în acest an, ta
băra de la Costinești va găz

Foto : AGERPRES

dui peste 10 000 de tineri, în 
majoritate studenți veniți din 
cele 16 contre universitare ale 
țării. Tinerii aflați la Costi
nești au salutat cu multă dra
goste și căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Se aplau
dă cu entuziasm, tinerii fac 
fotografii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căldu
ră primirii făcute de studenți.

în încheiere, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gheorghe 
Apostol au făcut o scurtă vi
zită pe șantierul noilor con
strucții turistice ce se înalță 
între Mangalia Sud și Manga
lia Nord. într-un viitor apro
piat, complexele de aici vor 
lega cele două stațiuni, asigu- 
rînd o mai bună valorificare a ’ 
condițiilor naturale favorabile 
pe care le oferă litoralul în a- 
ceastă zonă.

GHEORGHE SECUIU

ras

LA ȘANTIERUL DÌMBOVICIOARA

SCHIMB
DE ȘTAFETĂ

în curtea școlii din Dîmbo- 
vicioara. se alintaseră, fufă în fată, 
elevii din Cimpulung Și cei clin 
Pitești Profesorul Ion Solomon, 
comandantul brigăzii „Argeș II“ 
preda steagul elevului Mircea 
Pally, noul șef al brigăzii „Argeș 
III“. Moment festiv, strîngeri de 
mină, felicitări pentru rezultatele 
excepționale obținute de cei care 
părăseau șantierul, urări de suc
ces celor care veniseră să conți
nute munca.

Așa ar fi trebuit să arate o 
relatare telegrafică a zilei de 1 
iulie pe șantierul național al tine
retului de la Dîmbovicioara. Mo
mente asemănătoare se petrec pe 
toate șantierele țării. Dar aici, în 
creierul munților, pe șoseaua de 
legătură a Argeșului cu Brașovul, 
festivitatea avea un caracter deo
sebit pentru fiecare om, ea re
prezenta mai mult decît un 
schimb de ștafetă.

BUNA DIMINEAȚA, LEILOR!

Istoria brigăzii „Argeș 11“ a 
început cu un an în urmă, pe 
șantierul de la Greci. Profesorul 
Ion Solomon adunase în jurul 
său- brigadieri — elevi din întreg 
județul. Li se dusese, vara trecu
tă, vestea în toată țara. Iar a-

cum, la 17 iunie, în furnalul de 
brigadă, băieții consemnaseră: 
„Iată, abia s-a sfîrșit școala și 
noi. cei 75 de îndrăzneți gata să 
răsturnării și munți, am plecat 
spre șantierul de la Podul Dîm
boviței, test al voinței noastre, a 
tendinței noastre de autodepăși- 
re". Începea, în acea zi, sau mai 
bine-zis se continua istoria. Cu 
același entuziasm, cu o experien
ță crescută, băieții s-au apucat 
de treabă. „Însuflețirea cu care 
am început lucrul — scriau in 
jurnal — a uimit conducerea 
șantierului". Iar în ultima zi de 
bilanț, băieții au regretat cele cî
teva zile de ploaie care i-au îm
piedicat. după cum spunea co
mandantul brigăzii, „nu să-i ui
mească ci să-i sperie pe toți cu 
ceea ce ar fi realizat“.

Profesorul Ion Solomon vor
bește puțin. Anul trecut, un re
porter n-a putut, să înjghebe cu 
el un interviu, toate i se păreau 
firești, ocolea cu grijă cuvintele 
mari, festive.

— Băieți buni, elevii mei, as- 
ta-i tot, conchidea el. Apoi, ur-

GALINA BĂDULESCU
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Cele 33 ha cu grîu din vatra satului Movilita— județul Ilfov au fost recoltate. Combinele și 
atelajele se îndreaptă spre alt lan. Foto: ION CUCU

DUMINICA - ZI
PLINĂ LA SECERIȘ

Oriunde am mers, ieri, în ju
dețul Ilfov, cîmpul ne-a întîmpi- 
nat. cu larma obișnuită a muncii. 
Deși zi de odihnă, duminică — 
din zori și pînă la apusul soare
lui •—s-a lucrat intens la recol
tatul mazării, orzului și griului.

— Timp de odihnă ne va ra
mine destul după ce vom încheia 
recoltatul — ne spunea brigadie
rul Emilian Fătu de la coope
rativa agricolă Movilița, întîlnit 
„Intre vii“ dirijînd activitatea a 
opt combine la recoltatul griului 
din soiul Triumph. Acum, ne ba
tem pentru a aduce în hambare 
aurul boabelor. Succes nu putem 
avea dacă lăsăm să treacă pe lin
gă noi timpul. Prin definiție, re
coltatul este o lucrare ce impune 
operativitate, atenție și exigență

de pilot în urmărirea funcționă
rii combinelor.

Și, cea mai bună dovadă că 
vorbele nu sînt numai... vorbe, 
sînt înseși rezultatele. Numai ieri 
a fost recoltat orzul de pe 12 
hectare și griul de pe alte 33; 
s-au balotat paiele de pe întrea
ga suprafață parcursă de combi
ne, s-au arat 23 de hectare și s-au 
insămințat cu porumb. A fost 
prima zi cu ritm intens de lucru 
in lanurile de păioase. O probă 
a capacității de organizare, o pri
mă confruntare, pe toate planu
rile, a mecanizatorilor din secția 
Movilița (I.M.A. Pelinu) în aceas
tă campanie ce se vrea cea mai 
operativă, cea mai atent urmă
rită. O premieră trecută cu suc
ces ; o premieră ce dă garanția

că sîmbăta viitoare va fi îndepli
nit angajamentul președintelui 
Mihai Hovaghinian, a ingineru
lui agronom Nicolae Iorga, a șe
fului de secție I.M.A. Gheorghe 
Unguraș, a tuturor membrilor 
cooperatori și a mecanizatorilor 
de a încheia într-o săptămînă re
coltatul păioaselor de pe cele a- 
proape 700 de hectare cultivate, 
precum și strînsul și balota tul 
paielor.

Un adevărat as al meseriei, șo
ferul Petre Ciobanii ne ajută să 
parcurgem cu rapiditate distanța 
dintre sate, să ne apropiem cit 
mai mult acolo, în zarea cîmpiei,

GH. FECIORU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe președintele 
Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

Duminică dimineața, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
a primit la Mangalia Nord pe 
dr. Agostinho Neto, președin
tele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, care, în
soțit de Aii Kadri, reprezen
tantul M.P.L.A. la Cairo, face 
o vizită în țara noastră.

A luat parte Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii, oas
petele a informat despre lupta 
dusă în etapa actuală de po
poarele din țările de sub do
minația colonială portugheză 
și, în mod deosebit, despre

lupta poporului angolez, care, 
însuflețit de idealurile liber
tății și independenței naționa
le, a dobîndit remarcabile vic
torii, controlînd în prezent o 
parte însemnată a teritoriului 
patriei sale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat sentimentele de 
solidaritate deplină ale po
porului român cu lupta dreap
tă a poporului angolez, împo
triva asupririi coloniale por
tugheze, pentru cucerirea in
dependenței, pentru a-și ho
tărî liber destinele sale.

în numele mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei dr. 
Agostinho Neto a transmis 
Partidului Comunist Român, ■

ppporului român, călduroase 
mulțumiri pentru sprijinul și 
ajutorul internaționalist pe 
care îl acordă luptei de elibe
rare a poporului angolez.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

(Agerpres)

O NOUĂ 

GENERAȚIE 
LA PORȚILE 

ALMEI
MATER

In urmă cu cîteva zile consem
nam un eveniment de mare în
semnătate al vieții universitare : 
repartizarea în producție a absol
venților institutelor de învățămînt 
superior. Generoasă, țara a primit 
rodul unei munci depuse timp de 
cinci ani pe băncile facultăților — 
noua promoție de cerceiători ști
ințifici, ingineri, profesori, me
dici, economiști, tineri cu pregă
tire temeinică, cu forțe proaspete, 
cu aspirații îndrăznețe. Șt iată că

un alt eveniment important animă 
acum lumea universitară. Absol
venții liceelor concurează pentru 
locurile rămase libere în amfitea
tre. Ei participă la un concurs 
de prestigiu, susțin un examen 
dificil, unde se pretinde nu numai 
un foarte cuprinzător bagaj de cu
noștințe, ci și o anume capacitate

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

PRIMA ZI
(Prin telefon de la trimisul 

nostru).

Prestigioasă manifestare 
cultural-artistică, organizată 
de Comitetul județean pen
tru cultură și artă Sibiu, 
Festivalul „Cibinium ’69“ și-a 
inaugurat duminică cea de-a 
doua ediție.

Dimineața la ora 10, in sala 
Teatrului de Stat au venit să 
asiste la festivitatea de des
chidere — alături de local
nici — personalități ale vieții 
culturale din întreaga țară, 
reprezentanți ai presei cen
trale. ai radioului și televi
ziunii. într-un cuvînt inau
gural, președintele Comitetu
lui județean pentru cultură 
și artă, Maria Fanâche, a 
subliniat importanța acestei 
manifestări ..unitare în esen
ță și semnificații, și totuși de 
fiecare dată nouă în expre
sie“, evidențiind trăsăturile 
care apropie, dar în același 
timp și diferențiază acest 
festival de acțiuni asemănă
toare ca amploare și tendin
țe, prin care cele mai multe 
județe ale țării au înțeles 
să-și exprime specificul ar
tei și culturii locale în acești

SABINA CÂRAUȘU

(Continuare în pag. a Il-a)
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LA SINAIA S-A DESCHIS 
TABĂRA ARTIȘTILOR ELEVI

De pe scena 
concursului — 

pe scena taberei
In verdele crud al acestei veri, 

Sinaia a armonizat cele mai fru
moase culori. Culorile vacanței 
elevilor. Nu e o metaforă, ci o 
realitate. Urcați sus, pe Furnica, 
spre cotă, și veți găsi sinteza în
tregului peisaj al țării adus aci de 
peste 400 de elevi în pitoreștile 
costume naționale.

Sînt cunoștințe vechi ale noas
tre. Le-am fost alături întreg 
anul școlar. Le-am urmărit evolu
ția pe scenele școlare și pe cele 
ale tradiționalului concurs cultu
ral-artistic anual. I-am întîlnit în 
București, ca finaliști ai întrecerii 
artistice școlare, i-am aplaudai 
pe scena Operei române, la spec
tacolul de gală.

Deși sînt în vacanță, pasiunea 
lor pentru artă n-a luat... vacan
ță. Comitetul Central al U.T.C. 
a adăugat la premiile oferite ce
lor mai buni și un inedit premiu 
colectiv: două săptămîni de 
tabără la Sinaia-Schiori pentru 
premianții concursului. O „tabă
ră de specialitate“ — denumire 
intrată în limbajul nostru despre 
tabere. Deci, o tabără care găz
duiește, în cel mai frumos decor, 
arta școlară, ceea ce are ea mai 
reprezentativ.

lntîlnirea are un farmec anu
me. S-au contopit, aici, cîntecele 
plaiurilor țării, renumitele dan
suri populare, instrumentele mu
zicale reprezentind tradițiile mu
zicii noastre românești, orchestre, 
tarafuri, măiestria artei execuției 
costumelor. Din Suceava, Dolj, 
Argeș, Negrești, Iași, București, 
Bihor, Beiuș, Dorolioi, Harghita...

Asistam la ceremonialul des
chiderii taberei, vineri și, cu pu
țină fantezie, din careul colorat 
al taberei, am alcătuit o originală 
hartă folclorică a țării ; s-a dat 
astfel, sub faldurile tricolorului 
fluturînd pe catargul taberei, 
semnul de început al uneia din
tre cele mai captivante activități 
de vacanță.

Tovarășa Floarea Ispas, secre
tar al C.C. al U.T.C., le explica 
elevilor ce se vrea de la această 
tabără, invitîndu-i să multiplice 
succesele artistice din anul șco
lar cu cele din tabără. Evident, 
arăta tovarășa Floarea Ispas, 
tabăra e, în primul rînd, o tabără

de odihnă și recreere, și mai este 
o tabără a dreptului la fantezie, 
din care să rezulte numeroase 
spectacole susținute pe scenele 
estivale din Sinaia ca și din îm
prejurimi, dedicate activității ar
tistice și distractive în inte
riorul taberei. Și, pentru că 
tot s-au adunat aici forțe 
artistici școlare din întrea
ga țară, prilejul va fi foarte 
fertil discuțiilor metodice, schim
burilor de experiență, alcătuirii 
unor repertorii cit mai potrivite 
vieții școlare — totul pentru ca 
în viitorul an viața artistică a li
ceelor și școlilor profesionale să 
cunoască un reviriment, să se îm
bogățească potrivit marei dorințe 
a elevilor de a se afirma pe scena 
artei, ca și în activitatea de în
vățătură. Tabăra va avea și oas
peți din rîndurile unor persona
lități ale vieții artistice — de alt
fel, tov. Voinea Coriolan, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Prahova al U.T.C., a promis ta
berei tot sprijinul pentru a-și des
fășura în bune condiții activi
tatea și în acest sens. Și vor mai 
fi inițiative, va mai fi sport, vor 
mai fi inițiative, va mai fi sport, 
vor mai fi excursii — ca-n va- 
canță, într-o tabără de elevi.

Nu trebuie nimeni să ne spu
nă că așa va fi. Participarea la 
prima zi de tabără a convins pe 
oaspeți și pe localnicii din Sinaia, 
ca și pe cei veniți la odihnă, o- 
rașul întreg, că membrii taberei 
premiați la concursul culiural-ar- 
tistic sînt puși pe fapte mari. 
Prima asemenea „faptă“ a fost 
parada costumelor, care a străbă
tut orașul, în admirația tuturor, 
cu clntec și multă, multă voie 
bună, precum și primul spectacol 
fără afiș și invitații tipărite, dar 
cu mulți spectatori, organizat 
„ad-hoc“, în fața Casei de cul
tură a orașului.

Două săptămîni de aici încolo, 
artiștii elevi vor constitui o pre
zență dintre cele mai plăcute în 
viața acestui oraș cu destinație 
expresă de vacanță. Cititorul 
nostru va mai afla amănunte 
despre această prezență.

L. LUSTIG

O veritabilă paradă a cîntecului, dansului și portului popular Foto : C. CIOBOATh

OAICA PLASTICĂ

EXPOZIȚIE STUDENȚEASCĂ 
OMAGIALĂ

ritate, pregnanță în exprimare, pe 
Sorin Dumitrescu și Cornel Anto
nescu („Compoziție“, „Portret“, și 
respectiv „Alegorie“) cu lucrări de 
atmosferă pe linia exploatării nu
anțelor, a rafinamentelor de to-

Premiile

Comemorare festivă
„Gabor

Consiliul județean Covasna al 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară, în colaborare cu 
Comitetul județean pentru cultu
ră și artă, a organizat sîmbătă și 
duminică comemorarea a 120 de 
ani de la moartea revoluționaru
lui Gabor Aron, conducător al 
secuimii în timpul revoluției de 
la 1848. In prima zi a festivități
lor s-au depus coroane de flori 
din partea organelor de partid 
și de stat și a organizațiilor de 
masă și obștești la Chichiș — lo
cul în care armatele revoluționa
re secuiești au înfruntat puterni
cele trupe imperiale habsburgice 
și ruso-țariste, — la mormîntul 
eroului din localitatea Ereste- 
ghin, precum și la placa come
morativă din Bretcu, satul său 
natal. In după-amiaza aceleași 
zile în orașul Tg. Secuiesc s-a 
deschis expoziția permanentă a 
muzeului din Sf. Gheorghe de
dicată memoriei lui Gabor Aron 
și revoluției de la 1848, iar la 
Casa orășenească de cultură a 
avut loc premiera piesei „Gabor 
Aron", debut al autorului Som- 
bori Sandor, în regia lui Tompa 
Mildos.

Duminică dimineața în sala 
festivă a Consiliului popular ju
dețean Covasna, sala în care în 
noiembrie 1848 Gabor Aron în 
fruntea secuimii revoluționare a 
respins propunerea habsburgilor 
de a se preda, a avut loc o adu
nare comemorativă în cadrul că
reia după cuvîntul de deschidere 
al tov. Dragoș Ioan, prim-vice- 
președinte al Consiliului popular

Aron“

județean Covasna, au luat cuvîn
tul, vorbind despre activitatea re
voluționară a eroului Gabor A- 
ron și despre lupta lui pentru 
unitatea românilor, maghiarilor 
și secuilor în lupta împotriva asu
pririi habsburgice, conf. univ. dr. 
Radu Ciobanu, Egyed Akos, cer
cetător principal la Academia 
R.S.R. filiala Cluj, scriitorul 
Bozodi Gyorgy și dr. Szekely 
Zoltan, directorul muzeului jude
țean Covasna. Seara, pe scena 
Teatrului maghiar de stat din Sf. 
Gheorghe, a fost prezentată din 
nou piesa „Gabor Aron" de Som- 
bori Sandor.

T. STANESCU

La porțile Almei Mater
(Urmare din pag. I)

de sintetizare și de prezentare a 
acestor cunoștințe.

Generația care bate acum la 
porțile Almei Mater este generația 
tinerilor care au absolvit liceul de 
12 ani. Prima promoție a liceului 
de 12 ani. Faptul constituie nota 
specifică a concursului de admite
re în învățămîntul superior — e- 
diția 1969. Ștacheta calității s-a 
ridicat sus, foarte sus. Un an în 
plus petrecut pe băncile liceului 
cîntărește greu în balanța pregă 
tirii generale a candidaților care 
s-au prezentat acum la concursul 
de admitere. Lucrările scrise, sus
ținute sîmbătă și duminică, dove
desc o înaltă pregătire. Aceaste 
este o impresie „la prima vedere“ 
a multor cadre didactice care au 
avut responsabilități în sălile de 
examene. Avem însă convingerea 
că rezultatele finale la probele 
scrise și răspunsurile orale vor re
liefa la adevărata sa valoare hunii 
pregătire a absolvenților liceului 
de 12 ani.

Deocamdată, subliniind că în 
toate facultățile concursul de ad
mitere se desfășoară într-un cadru 
solemn, că s-au depus eforturi vi 
zibile și s-au luat măsuri eficiente 
pentru a se asigura selecționarea 
celor mai valoroase elemente, pre 
cizăm doar că în timpul desfășu
rării lucrărilor scrise s-au contu
rat cîteva probleme al căror conți
nut ne propunem să-l elucidăm 
în zilele ce urmează. Este vorba 
despre unele aspecte legate de 
proba scrisă și examenul oral, des
pre exigentele în pregătirea ab
solvenților de liceu pentru con
cursul de admitere în învățămîn
tul superior. Vom. reveni.

Momente de maximă concentrare în timpul lucrării scrise la mate
matică (Facultatea de electronică — Institutul politehnic din 

București).
Foto : O. PLEC AN

în sala Kalinderu s-a deschis, 
din inițiativa Comitetului Execu
tiv al U.A.S.R., o expoziție-con- 
eurs de artă plastică (pictură, 
sculptură, grafică, arte decorative) 
închinată celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei. Expozi
ția reunește lucrări ale studenți
lor bucureșteni (de la Institutul 
„Nicolae Grigorescu) și a celor 
din alte centre universitare (Cluj, 
lași. Timișoara), într-o participare 
pe care am fi dorit-o mai amplă 
și mai semnificativă (de pildă, stu
denții ultimelor două centre citate 
au mai mult o prezență simbolică, 
studenții Institutului pedagogic 
din București, ca și cei de la ar
hitectură, nu sînt prezenți cu lu
crări pe panourile expoziției). 
Faptul a fost remarcat și de pic
torul Comeliu Baba, care, în cu
vintele rostite la vernisa/, sublinia
că prezenta expoziție reprezintă 
numai o mică parte din efor
turile studenților creatori din In
stitutul „N. Grigorescu“ și, în ge
neral, din institutele noastre de 
artă. O participare mai generoa
să, judicios conturată în timp 
credem că ar fi acordat alte di
mensiuni manifestării, ar fi per
mis, în ultimă instanță, printr-o 
raportare la un număr mai mare 
de creatori, o altă perspectivă de 
analiză a eforturilor lor artistice.

Oricum sîntem bucuroși să în- 
tîlnim în cadrul expoziției cîteva 
autentice talente, să surprindem 
dincolo de timiditățile șt rigidită
țile pe care le conține o lucrare 
de artă în egală măsură exprimare 
și cîmp de experiență, „personali
tăți“ descifrabile, de o vădită ori
ginalitate. Dintre studenții clase
lor de pictură am remarca pe Mi- 
hai Cismaru cu două lucrări, 
„Compoziție“ și „Personaje“, care 
vădesc putere de invenție, cla-

Premiul I : 1. Paul Boruxes- 
cu, Institutul dé arte plastice 
„N. Grigorescu“ anul VI — sce
nografie ; 2. Mihal Cismaru, In
stitutul de arte plastice „N. 
Grigorescu", anul V — pictură ;
3. Mihaela Constantlnescu, In
stitutul de arte plastice ,,N. 
Grigorescu“, anul IV — textile ;
4. Zamfir Dumltrescu, Institu
tul de arte plastice ,,N. Grigo
rescu“, anul V — pictură.

Premiul II : 1. Cornel Anto-
nescu, Institutul de arte plasti
ce ,,N. Grigorescu“ anul V — 
pictură ; 2. Sorin Dumltrescu, 
Institutul de arte plaetlce „N. 
Grigorescu". anul V — pictură ; 
3. Vanda Mihuleac, Institutul 
de arte plastice „N. Grigores
cu“, anul V — grafică ; 4. Ho- 
riă Paștină, Institutul de arte 
plastice ,,N. Grigorescu“ anul 
II — pictură.

Premiul III : 1. Pavel Bucur, 
Institutul de arte plastice „N. 
Grigorescu", anul IV — sculp
tură ; 2. Doru Covrig, Institutul 
de arte plastice ,,N. Grigores
cu", anul III — sculptură ; 3. 
Tereza Panelli, Institutul de 
arte plastice ,,N. Grigorescu" 
anul V — ceramică ; 4. Alexan
dru Seferovicl, Institutul de 
arte plastice ,,N. Grigorescu" 
anul III — pictură.

nuri și de materie, pe Ștefan Cîl- 
țea cu o neașteptat de densă H 
poetică „Compoziție“. Fără a în
cerca o ierarhizare valorică am 
mai remarca la pictură pe Eugen 
Stănculescu, de un decorativism 
sensibil, iluminat de sentiment, pe 
Alexandra Chira, Horia Paștină 
ori Florin Vlanga cu lucrări care 
se remarcă prin echilibru, prin-

tr-un deosebit simț constructiv, 
prin vocația de a da o densitate 
conceptuală elementelor figurate.

Prezența sculpturii este mai ti
midă și neconcludentă atît pen
tru intențiile artistice cit și pen
tru posibilitățile tehnice propriu- 
zise ale tinerilor creatori siudenți. 
Reținem totuși numele celor doi 
studenți premiați: Bucur Pavel și 
Doru Covrig, remarclnd că și Do- 
mokoș Lehel s-ar fi putut bucura 
de atenția juriului mai ales dato
rită compoziției sale „ Apărătorii“. 
Grafica se situează într-un plan 
apropiat remarcînd în cadrul ei 
prezența autoritară a Vandei Mi- 
nuleac.

O surpriză plăcută ne-au oferit 
artele decorative demonstrînd și 
aci (ca și cu ocazia altor expozi
ții studențești și, în general, a pre
zenței lor în expozițiile colective) 
că acest domeniu se află atît în 
atenția unor cadre didactice pa
sionate, de valoare, cit și a stu
denților. Din domeniul ceramicii 
am remarca pe Tereza Panelli, o 
studentă deplin formată artisticeș
te, iar în domeniul tapiseriei, do
meniul cel mai bine reprezentat 
în expoziție, pe Mihaela Constan- 
tinescu, cu o lirică și vibrantă 
„Compoziție“ (lucrare premiată) 
cu putere de fascinație, de seduc
ție neostentativă, dar am aminti in 
egală măsură și numele altor stu
dente ale secției textile a Insti
tutului de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu" prezente cu lucrări 
mature, de o elevată ținută: 
Drăgan Panea, Germaine Sterian, 
Dorothea Stăncioiu, Zîna Dumi- 
trescu, Isabella Dumitriu.

C. R. CONSTANTINESCU

Discuri de muzică f

SCHIMB
DE

(Urmare din pag. I)

ȘTAFETĂ

(Urmare din pag. I)

ani de izbîndă a socialismu
lui în țara noastră. Luînd 
cuvîntul, în continuare, Ri- 
chard Winter, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului jude
țean Sibiu al P.C.R., a arătat 
că „Cibinium ’69“ înscriin- 
du-se într-o suită de impre
sionante manifestări cultural- 
artistice organizate de jude
țul Sibiu (cel de-al 9-lea con
curs al formațiilor de ama
tori muzical-coregrafice, zile
le medicale ale Sibiului, Para
da portului popular, con
cursul fanfarelor, vernisajul 
unor expoziții etc), este de
dicat celor două evenimente 
pentru care poporul nostru 
se pregătește în această pe
rioadă — Congresului al X- 
lea al partidului și aniversa
rea a 25 de ani de la elibe
rare, constituind, în același 
timp, una din modalitățile de

Prima zi
a traduce în viață politica 
culturală a partidului, con
ducătorul dar și slujitorul 
devotat al poporului, o posi
bilitate de a trece în revistă 
forțele de caro dispunem în 
găsirea a noi căi de valorifi
care a potențelor spirituale 
ale românilor, sașilor, ma
ghiarilor, care de veacuri au 
trăit, au muncit dar au și 
creat într-o frățească priete
nie, valori și frumuseți care 
azi stau la loc de cinste în 
peisajul culturii noastre so
cialiste“.

Festivitatea de deschidere 
a fost urmată de un program 
susținut de vestitul cor 
„Gheorghe Dima“, intrat în 
tradiția culturii sibiene

La ora la care transmit, fn 
Piața 6 Martie s-a deschis 
un tîrg al meșteșugarilor, la 
care participă meșteșugari, 
cooperatori, creatori popu
lari din județul Sibiu, pre
cum și cooperative producă
toare de ceramică populară 
tradițională din județele 
Arad, Satu Mare, Vîlcea. Sea
ra, în parcul Sub Arini, Tea
trul de Stat din Sibiu a pre
zentat premiera „Alizuna“ de 
Tina Ionescu Demetriad, în 
regia lui Dan Nasta. Asupra 
acestor două manifestări vom 
reveni în relatarea de mîine.

mărindu-l la treabă, în mijlocul 
tinerilor, înțelegeam de ce, pe 
ultima pagină a jurnalului băie
ții îi făcuseră comandantului o 
caracterizare romantică, plină de 
afecțiune; „Este un OM 1“ în- 
cheiau ei, ca un omagiu adus a- 
celuia care, pe lingă tainele știin
ței, descoperise pentru ei uni
versul fără de margini al muncii, 
îi învățase valoarea și frumuse
țea ei.

— Bună dimineața, leilor I îi 
întîmpina el la careu. Și într-o 
zi, un îndrăzneț i-a răspuns:

— Bună dimineața, leule!
Fața profesorului s-a destins 

într-un zîmbet. Așa i-a rămas, 
apoi, numele.

In ultima zi are, ca toți cei
lalți, emoții. Sătenii au venit să 
mulțumească pentru ajutorul dat 
de elevi la construirea șoselei. 
S-au luptat, deloc metaforic, cu 
stîncile. Drumul, țesut în munte, 
în piatră, însemna legătura civi
lizată a oamenilor cu restul țării. 
Și gestul lor nu era numai un 
act simplu de recunoștință, era 
un omagiu emoționant adus tutu
ror acestor băieți care au răpit 
două săptămîni de vacanță, 
schimbînd creionul cu tîrnăcopul. 
Conducerea Uzinei mecanice 
Muscel le-a trimis o telegramă 
de felicitare, păstrînd cu litere 
de aur amintirea celor care au 
înleșnit transportul pe șoseaua 
Cîmpulung — Brașov.

Privindu-i la careul festiv, nici 
nu-ți vine să crezi că acești ado
lescenți firavi, glumeți, au mutat 
din loc sute de metri cubi de pă- 
mînt, au dislocat stînci. Diplo
mele de onoare ale Comitetului 
județean U.T.C. au fost împărțite 
tuturora, căci din 75 de elevi 
s-au remarcat 75 și, după cum 
notau în jurnalul lor, „nu-i la în- 
demîna oricui să dea jos sute de 
metri cubi de pămînt stîncos...“

Cei nou veniți, elevii din Pi
tești îi priveau cu prietenoasă 
invidie. Vor reuși ei să ajungă 
la aceleași rezultate ? Mulți din
tre ei gîndeau în continuare 
chiar o întrecere, hotărîți s-o 
cîștige.

NAȘTEREA UNEI BRIGĂZI

— Vrem să muncim pe șantier 
au anunțat cîțiva elevi de la Li
ceul „Nicolae Bălcescu" din Pi-

tești, pe tovarășul Constantin 
Voineag, primul secretar, al Co
mitetului județean al U.T.C.

In cîteva zile s-a făcut mobili
zarea. Fără convocatoare, fără a- 
jutorul nimănui, Mircea Pally ș: 
cei cîțiva brigadieri care fusese
ră anul trecut la Greci au um
blat pe străzi, în cartierele co
legilor de școală și din gură în 
gură, vestea alcătuirii unei bri
găzi pentru șantierul de la Dîm- 
bovicioara s-a răspîndit în tot o- 
rașul.

— Pe mine m-au găsit jucînd 
fotbal pe un maidan, spune Unul. 
Am venit eu și am mai adus vreo 
trei băieți.

Cei cîțiva „mezini“ ai brigăzii, 
Iulian Mareș, Valerică Săvulescu 
abia au terminat examenul de 
admitere la liceu. Liviu Luca ve
nise din Ploiești, în vacanță la 
bunici. A auzit de brigadă. S-a 
prezentat, și elevii din Pitești 
i-au devenit imediat prieteni. 
Marian Slavu, Sorin Anghel,^ 
Constantin Zaboloteanu făcuseră9 
parte și anul trecut din brigada 
de muncă patriotică de la Greci. 
Nu se putea să lipsească tocmai9 
ei, „veteranii“. Mircea Pally mi-i 
prezintă pe fiecare cu mîndrie. 
Nu uită să adauge că mulți din-9 
tre ei sînt elevi excepționali, cu 
medii peste nouă, viitori mate-^ 
maticieni și ingineri. ™

Dimineața, înaintea plecării dragoste la las vegas : 
' ”i ia Patria (orele 11 ; 13 ; 15 ; 

; 21). București (orele 8,45 ; 
10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 , 19 ; 21).
Grădina Expoziției (ora 20,30).

rulează 
11,15 ;

13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21). Grădina 
Doina (ora 20,30). — Ș1 BANDA

— „TREI CÎINI VERZI“ : rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30 ; 19 ; 21,15) Festival (o- 
rele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; 18,30 ;

•
 21), Favorit (orele 9,30 ; 11,45 ;
14,00 ; 16,00 ; 18,15, 20,30) Grădina 
Festival (ora 20,30), Stadionul Dina- 

• mo (ora 20,30).
a ULTIMA TURĂ rulează la Vic- 

r__ torla (orele 9 ; 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19;

că pe cei din brigada anterioa 
ră. Se interesau de rezultate dor
nici să-și impună unele mai 
bune. Mircea Pally avea emoții. 
Nu-i detoc ușor să fi comandan
tul unei brigăzi formată din pro
prii tăi colegi de liceu. Dar de 
la împărțirea în echipe și-a dat 
seama că băieții îl ascultă, că 
fiecare va face, intr-adevăr, ceea 
ce trebuie. Observau împrejuri
mile, proiectau excursii, ascultau 
rezonanța strunelor de ghitară în 
decorul montan. Cei care veneau 
pentru prima oară pe șantier, 
așteptau nerăbdători prima zi de 
muncă, uniformele de brigadier. 
Vor scrie și ei în jurnal la fel ca 
cei dinaintea lor : „Multor 
cruri nu le înțelegi valoarea 
devărată 
care ești pus la încercare“.

Unul 
MUNCA.

decît în situațiile

dintre acestea este

lu-
a-
în

mașinilor spre Dîmbovicioara, la A rulează 
sediul comitetului U.T.C. se a-^ î, 
dunaseră aproape 50 de elevi.

— Au venit unii pe care nicio omul momentului
nu-i cunosc, îmi spune Mircea. ---- ---- -----
Fiecare a mai adus colegi, prie- ____ _ ____
teni, de la liceul nostru sau -■
la școlile profesionale. M-am "TKEI C"NI V 
bucurat văzîndu-i, cu atît mai 
mult cu cît noi singuri am alcă
tuit brigada. Dacă ne gîndeam 
mai devreme, veneau sute de e- 
levi din oraș.

Și s-a născut brigada
III“. Primele impresii la cobo- CODOB aturilor“
rtrea din mașini, au fost tonice. A DIN NOU ÎN LUPTA rulează la 
Vn peisaj de munte, apa rîuZui Lumina (orele 8,45—16,30 în con- 
în (iT)ToniPTP tinuare ; 18,45 , 20,45).upropiere. TARZAN-OMUL JUNGLEI ru-

— A fost greu? i-au întrebat. M lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
ve cei din brieada Araes 11“ 16 = 18’15 : 20’30 — program pentru pe cei am ongaaa ,Argeș ii . copli orele g_10)i Drumu! săril (o_

— Greu... au răspuns ei. —. iele 15,00 ; 17,30 ; 20,00), Viitorul (o-
. b’1 Cp.,să'‘ s!ier.‘e' un Șapele'primăverii : rulează

aevar. riteștenu știau că nu vin la viitorul (orele 20,30)
la joacă. Văzuseră, pe drum, a. # la dolce vita rulează la To- 
concasoarele înfipte în stîncă. mis (orele 9—12.15 în continuare ; 
malul abrnnt sub care sp con- 16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 , maiui aorupt sud care se con ]3 00 . 1B 30 . 20 n0) Grădina Tomis 
struiește șoseaua. Fiecare se ho- an eora 20,30).
tărîse, in sinea lui, să-i întrea- a gustul mierii : rulează la

Stagiunea muzicală s-a înche
iat. Pînă în august, în preajma 
aniversării eliberării, cînd toate 
instituțiile muzicale dedică o su
ită de microstagiunl unora din
tre cele mai reprezentative lu
crări românești ale anilor din 
urmă, vom încerca să folosim 
spațiul afectat în fiecare luni, 
cronicii noastre pentru a con
semna suma de evenimente mu
zicale din afara sălilor de con
certe care întregesc dimensi
unile vieții muzicale românești.

Casa de discuri „Electrecord“, 
a cărei producție a făcut într-o 
vreme obiectul unei aprinse 
controverse, a oferit în ultimul 
timp 
facții 
nice, 
prin 
valorile majore ale muzicii ro
mânești.

Două dintre aceste discuri, 
demonstrează implicit spiritul de 
selectivitate al producătorilor.

Acum cîteva săptămîni. cînd 
Ionel Perlea a venit să ne vră
jească pur și simplu cu arta sa, 
marele dirijor a avut bucuria de 
a asculta una din primele-i lu
crări. Cvartetul de coarde opus 
10, înregistrat pe disc „Electre
cord' de cvartetul „Filarmoni
cii“.
\ Scris în 1924, pe cînd muzicia

nul avea doar 24 de ani, cvarte
tul a obținut doi ani mai tîrziu 
premiul I George Enescu, prin 
care sînt răsplătite maturitatea 
scriiturii, echilibrul arhitecturii, 
adîncimea unor pagini ce tră
dează o adevărată vocație com
ponistică. Același disc conține și 
cvartetul de coarde nr. 2 opus 52 
al maestrului Mihail Jora.

Celălalt disc (ECE 03880) cu
prinde trei secvențe muzicale pe 
deplin caracteristice pentru cre
ația simfonică românească: 
Tripticul de Zeno Vancea, două

cîteva substanțiale satis- 
iubitorilor muzicii simfo- 

de cameră, operă și balet 
înregistrarea cîtorva din

Union (orele 15,30 ; 18,30 ; 20,30)
• NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar (o- 
rele 8,30—14 în continuare ; 17,15 ; 
20,15), Excelsior (orele 10,00 ; 13,00 ; 
16,00 ; 19,00), Melodia (orele 8,30 ;
11.15 ; 14,00 ; 17,00 ; 20,00) , Modern 
(orele 9,30 ; 13,00 ; 16,30 ; 19,30), Fla
mura (orele 9,15 ; 12,00 ; 14,45; 17,30; 
20,15), Arenele Libertăți* (ora 20,30).
• STRĂIN ÎN CASA rulează la
Grivița (orele 9,00 ; 11,15 ; 13,30 ;
16,00 ; 18,15 ; 20,30).
• ADIO, GRINGO ! rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00).
• CONTEMPORANUL TAU rulea
ză la Buzești (orele 15,30 ; 18,00).
• ALEXANDRU CEL FERICIT 
rulează la Dacia (orele 8,30—16,30 
in continuare ; 18,30 ; 20,45) Miori
ța (orele 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,00 ;
18.15 ; 20,30), Grădina Vitan (ora
20.30) .
• neîmblânzita angelica : 
rulează ia Bucegi (orele 9,00 :
11.15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,15), Volga (o- 
rele 9—16,00 în continuare ; 18,15 ;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 20,30).
• COMEDIANȚII (ambele 
rulează la Unirea (orele 
18,00), Grădina Unirea (ora 20,30). 
O LOVITURA PUTERNICA rulea
ză la Lira (orele 15.30 ; 18,00), Gră
dina Lira (ora 20,15).
• NOAPTEA E FĂCUTĂ PENTRU 
...A VISA rulează la Ferentari 
(orele 15.30 : 18,00 : 20.15).
« ÎN UMBRA COLTULUI rulează 
la Cotroceni (orele 15.30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15.30 : 18.00 ; 20,15).
• CĂSĂTORIE PRIPITA rulează 
la Cotroceni (ora 20,30).
A SÎNGFROASA NUNTĂ MACE
DONEANA rulează la Giulești (o- 
rele 15,30 ; 18,00 ; 20,30).

seni)
15,00 ;

românească
schițe de Theodor Rogalski, și 
suita din baletul „La Piață" de 
M. Jora.

Calitatea interpretărilor, valoa
rea tehnică a înregistrărilor, in
spirate prezentări muzicologice 
întregesc interesul pentru noile 
realizări discografice.

Continuînd această febrilă ac
tivitate de punere în valoare a 
noii producții muzicale româ
nești, Casa de discuri a elaborat

LOC
DE CRONICĂ

MUZICALĂ

acum, în preajma celui de al 
X-lea Congres al partidului și 
a celei de a 25—a aniversări a 
Eliberării, un plan special de în
registrări de muzică românească 
despre care ne-a vorbit în 
cursul zilei de ieri, Theodor Car- 
țiș, directorul „Electrecordului".

Un prim disc va înmănunchea 
o serie de creații de cîntece pa
triotice realizate de compozitorii 
noștri, unele dintre acestea pre
miate recent de Uniunea Com
pozitorilor.

„Electrecord“, va mai difuza 
o serie de discuri de muzică 
populară reprezentate de cei mai 
valoroși interpreți și creații din 
diferite regiuni ale țării.

Din creația simfonică menți
onăm pregătirea unui disc dedi
cat compozitorului clujean Si-

IN AER 
(orele 9,00 ;

18,15 ; 20,30), 
±±.15 ; 13,30 ;
Aurora (orele 

s,uu ; ii,±» ; ±a,»u ; 15,45 ; 13,00 ,
20,15), Grădina Aurora (ora 20,30).
• AM DOUA MAME ȘI DOI TAȚI 
rulează la Moșilor (orele 15,30 
18,00), Grădina Moșilor (ora 20,30).
• NU VOR FI DIVORȚURI ru
lează la Popular (orele 15,30 ; 18,00; 
20,ÎS).
« ZIARISTUL (ambele serii) ru
lează la Munca (orele 16,00 ; 19,00).
• A TRĂI PENTRU A TRĂI ru
lează la Flacăra (orele 15,30 ; 18,00;
20.30) .
« „OPERAȚIUNEA BELGRAD« 
rulează la Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 17,30 ; 19,15), Grădina 
Arta (ora 20.30).
• PARADISUL ÎNDR.ĂGOSTITI- 
LOR rulează la Vitan (orele 15,30 
18,00).
• ÎNCOTRO, OMULE ? rulează la 
Rahova (ora 16.00).
• PRINȚUL NEGRU rulează la 
Progresul (orele 15,30 : 18,00), Pro
gresul Parc (Piața Libertății) (ora
20.30) , Buzeștl (orele 15.30 ; 18,30 ;
20.30) . Grădina Buzeștl (ora 20.30).
• PRINȚESA TRISTĂ rulează la 
Pacea (orele 15,45 ; 18,00 ■ 20.15).
n TARZAN-OMUL MAIMUȚĂ ru
lează la Crîngași (orele 15,30 ; 
18,00 : 20.15)
o WINNETOU (seria a HI-a) 
lează la Munca (ora "*
n PROFESIONIȘTII 
Grădina Rahova (ora
• CĂLUGĂRITA ȘI 
rulează la Progresul (ora 20.30).
• PROGRAM DE FILME DOCU-

• ARUNCAȚI BANCA 
rulează la Floreasca i 
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; lc,±± ,
Gloria (orele 9,00 ; 11.15 ; 
16,00 ; 18,15 ; 20,30), /_____
9,00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;

ru-
10 00).
rulează
20.30).
COMISARUL

la

săp- 
pune 
reci-

gismund Toduță. Discul cuprinde 
trei dintre lucrările reprezenta
tive ale compozitorului : Con
certul pentru orchestră de coar
de înregistrat de Filarmonica 
din Cluj sub conducerea lui Emil 
Simon, Adagio pentru violoncel 
(în interpretarea lui Radu Al- 
dulescu și Albert Guttman), și 
Sonatina pentru pian în inter
pretarea Ninucăi Oșanu.

în cursul următoarelor 
tămîni „Electrecordul“ va 
la dispoziția discofililor un
tal al clarinetistului A. O. Popa. 
Nu numai valoarea interpretu
lui atît de bine cunoscut în țară 
și peste hotare, dar și lucrărflt 
pe care discul le prezintă iubi
torilor muzicii (piese de T. O- 
lah, A. Hrisanide, C. Mîereanu,
O. Nemescu, M. Marbâ, Șt. Ni- 
culescu), vor sttrni fără îndoia
lă un interes deosebit.

Tot în cursul acestei luni va 
mal fi editat un disc ce va cu
prinde un recital de vioară Lola 
Bobescu, cunoscută pubțicului 
din concertele pe care le susține 
în ultimii ani cu periodicitate 
pe scenele din țara noastră.

în șfîrșit vor fi, puse în curînd 
la dispoziția melomanilor noi 
discuri cuprinzînd, printre altele, 
piese românești — opera radi
ofonică „Jertfirea Ifigeniei"
P. Bentoiu, 
matografice" 
Simfonia a 
Jazz”, de D. 
de vioară de
Concertino pentru 
Carmen Petra—Basacopol.

de 
„Varlațiunile chie

de D. Capoianu, 
IlI-a, „Ecouri de 
Bughici, Concertul 
A. Mendelsohn și 

vioară de

IOSIF SAVA

MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ;
20,45).

LUNI 7 IULIE 1969
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra“ (la Teatrul de vară Herăs
trău) : D-ALE 
— ora 
ța“ (în 
tara“) : 
19,00. 
dnrdl

CARNAVALULUI
20,30 ; Ansamblul „Perini- 
Sala Teatrului ,.C. I. Not- 

PERINIȚA MEA — ora

LUNI 7 IULIE 1969
• 17,30 Buletin de știri • 17,35 

Biblioteci lui Așchiuță : 17,50 EX- 
TERRA ’69 — Emisiune pentru 
pionieri și școlari. Mașini cu mo
tor. Carturi (II); 18,20. Ateneul ti
neretului ; 18,50 Criterii GONG — 
în dezbatere : Teatrul pentru copii 
ș’ tineret. Probleme ridicate la 
Festivalul spectacolelor pentru 
copii și tineret Piatra Neamț — 
1969. Actualități teatrale o 19,15 
,.Pe sub poale 'de Feleac“ — mu
zică populară e A%30 Telejurnalul 
de seară. Buletin meteorologic

20,60 Congresul al X-lea al P.C.R. 
— Secvențe din marea dezbatere 
® 20,15 Steaua fără nume 21.15 
Roman Coi leton • LUNGA VARA 
FțERBTNTE (X) o 22,05 Telejur
nalul dc noapte r) ??.?5 Cadran — 
em^iu.ne' d® ' “fi
nale e 22,55 Varietăți pe peliculă,
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DEZBATEREA DOCUMENTELOR
PENTRU AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

EXPRESIE A
Virsta tramvaiului

timișorean:

700 de ani

CONGRES AL 
PARTIDULUI

ÎNCREDERII
ÎN VIITOR

Asimilarea
idealurilor comuniste

(Urmare din pag. I)

țile indepedente ale elevului șl 
studentului. Cunoștințe temei
nice nu sînt decît acelea care 
sînt însușite activ, care au tre
cut activ prin mîinile și min
tea noastră.

însușirea activă a cunoștin
țelor și formarea gîndirii inde
pedente mai presupune, însă, 
o activitate care nu este im
plicată, sau numai în mică 
măsură, în tehnologia nouă a 
învățămîntului. Este vorba de 
interacțiunea socială, de nece
sitatea verificării și corectării 
continue a cunoștințelor prin 
discuții și dezbateri colective, 
vii și pasionante, dar totdeau
na principiale și de bună cre
dință. De multe ori o idee sau 
un adevăr care este latent și 
nu reușește să se contureze, se 
dezvăluie prin discuții într-un 
seminar, cerc științific sau li
terar etc.

Am amintit că pregătirea 
temeinică nu poate fi concepu
tă fără efort personal și, desi
gur, efortul nu este numai al 
ucenicului ci și al dascălului, 
între care trebuie să existe o 
continuă interacțiune, un dia
log permanent, după o expresie 
preferată astăzi, un proces ac
tiv de predare și preluare cre
atoare de cunoștințe și valori.

Efortul este consumator de 
energie și este simțit greu și 
apăsător cînd activitatea omu
lui nu este susținută de interes, 
dragoste pentru muncă, pasi
une, cu un cuvînt de motiva
ție. Știe oricine că atunci cînd 
munca pe care o face îl inte
resează, îl atrage, nu simte 
cum trece timpul și nici nu 
simte oboseală. Motivația este 
adeseori externă, de exemplu, 
promovarea clasei, primirea u- 
nei note bune în școală etc., 
dar cea mai eficace motivație

este cea intrinsecă, satisfacția 
pe care o dă însăși activitatea, 
de a găsi noul, de a învinge o 
dificultate, de a descoperi as
pecte noi Ia un lucru, Ia o 

■ problemă etc., adică un inte
res nemijlocit pentru ceea ce 
facem, pentru munca noastră. 
Această motivație se însușește 
perseverînd în învingerea di
ficultăților, inclusiv a dificul
tăților interne, exprimate în 
mobilizarea dificilă a efortului, 
orientarea în direcția celui mai 
mic efort etc.

Asimilarea treptată a idealu
rilor de viață comuniste, a 
aspirațiilor majore ale patriei 
și poporului nostru, al căror 
promotor principal este Parti
dul Comunist Român, consti
tuie o cale esențială de trece
re spre motivația interioară, 
exprimată, în ultimă analiză, 
în conștiința îndeplinirii dato
riei.

Duminică, timișorenilor 11 s-a 
oferit prilejul unul spectacol 
inedit. In urmă cu exact 100 de 
ani, Timișoara a Inst printre 
primele orașe din lume care a 
introdus ca mijloc de transport 
în comun tramvaiul cu cal. 30 
de ani mal tirziu, a tost intro
dus și tramvaiul electric. Intre 
cele două capete ale orașului, 
pe vechea linie de acum 100 de 
ani au trecut în ordinea evo
luției lor istorice, primele va
goane cu cai, apoi cele electrice 
de la primul pînă Ia ultimul 
tip, cel realizat de către între
prinderea de transporturi Timi
șoara. Personalul de serviciu ca 
și călători^ au fost costumați în 
haine de epocă, reproducînd fi
del o întreagă istorie. Cîteva 
cifre vor completa această is
torie : 727 000 călători In 1889,
130 milioane călători în 1968. 6,5 
km de linie în 1869, 37,5 km în 
prezent. I. T. Timișoara a ob
ținut de trei ori drapelul de 
fruntașă pe ramură. O continu
are a acestor bogate tradiții va 
fi și deschiderea, în toamna a- 
cestui an, a șantierului unei fa
brici constructoare de tram
vaie. In acest scop au fost alo 
cate 50 milioane de lei investi
ții. Un prototip de vagon pro
iectat deja va avea o capacita
te de 300 de locuri.

I. D. DANCEA

A V-A

EDIȚIE

A MOTOCROSULUI

BALCANIC

Echipa României conduce

cu un avans minim

TURUL
CICLOTURISTIC

„TRIUNGHIULARUL“
DE CAIAC-CANOE

De Ia „I.A.R.-511“
(Urmare din pag 1)

nuri și, în sfîrșit, necesită un 
număr redus de persoane pentru 
deservire. în anii care urmează, 
ea va i .------- '
de bază și va fi 
mai agriculturii noastre 
gresiv, în proporție din 
mai mare și exportului.

Sensurile eforturilor 
le depun în aceste zile 
Uzinei „Semănătoarea“ 
grăbirea asimilării și montării 
înainte de termen a primelor e- 
xemplare din noul tip de com
bină sînt ample și pline de sem
nificații.

■— Ele vor fi darul cel mai de 
preț pe care îl oferă muncitorii 
și specialiștii noștri — de la cei 
mai tineri pînă la cei mai în 
vîrstă — Congresului al X-lea al 
P.C.R. și aniversării a 25 de ani 
de la eliberarea patriei, ne spune 
tovarășul Pîrvu, secretarul comi
tetului de partid pe uzină. Sem
narea „foii de parcurs“ pentru 
noua mașină pe care o așteaptă 
ogoarele țării se desfășoară pa
ralel cu străduințele pentru în
deplinirea și depășirea celorlal
te sarcini de plan și angajamente 
în cinstea importantelor eveni
mente — adaugă el — și putem 
raporta cu satisfacție că și în a- 
ceastă privință stăm destul de 
bine. Planul pe primul semestru 
al acestui an a fost realizat îna
inte de termen.

Premiera noului produs va mai 
marca încă un eveniment: îm
plinirea a două decenii de exis
tență a uzinei, etapă în care sa- 
lariații săi, de la un an la altul 
mai mulți, pe măsura dezvoltării 
ei, au trecut cu succes examene 
grele asimilînd, perfecționînd și 
fabricînd numeroase produse 
pentru agricultură, maturizîn- 
du-se și autoperfecționîndu-se ei 
înșiși conturîndu-se într-un co
lectiv omogen, sudat, cu un înalt 
grad profesional, cu o înaltă con
știință muncitorească.

— De la început vreau să 
spun că ponderea cea mare în 
activitatea uzinei au avut-o ti
nerii — ne spune secretarul co
mitetului U.T.C., tov. Nichita — 
punînd, alături de experiența ce
lor în vîrstă, entuziasmul și re
ceptivitatea lor, inventivitatea yi 
pasiunea, adueîndu-și, astfel, o 
inestimabilă contribuție la toate 
realizările de pînă acum. Veniți 
de pe băncile școlilor profesio
nale, ori fără nici o calificare, în 
fiecare an au trecut pragul uzi
nei sute de tineri. Organizația 
U.T.C. i-a. cuprins în sfera acti
vității sale politice, ajutîndu-i să 
se integreze in viața colectivului, 
în spiritul și disciplina sa de 
munca. Ca o problemă esențială 
pentru noi a fost și va fi, cu atît 
mai mult de aici înainte, pregă
tirea profesională a tinerilor, fa
miliarizarea celor proaspăt veniți 
în secții cu produsele noastre, cu 
specificul tehnic al uzinei, cu 
metodele de muncă, pentru ca 
randamentul activitățiilor să fie 
pe măsura capacității și tinereții 
lor.

După cum aflăm, în afara 
cursurilor și a altor forme de 
pregătire pentru muncitori, ini
țiate de sindicat și administrație, 
organizația U.T.C., în lumina 
sarcinilor care decurg pentru ea 
din Documentele pentru Con
gresul al X-lea al P.C.R., și-a 
propus diversificarea activității 
sale în această direcție, prin or-, 
ganizarea cu o mai mare regu
laritate a unor concursuri și o- 
limpiade profesionale, atractive 
și stimulative, simpozioane și 
dezbateri, pe teme tehnice, de
monstrații și schimburi de expe
riență între formațiuni de lucru, 
care să vizeze, în ansamblul lor,

reprezenta produsul nostru 
iă și va fi destinată nu nu

ci, pro- 
ce în ce

pe care 
salariații 

pentru

însușirea mai temeinică de către 
fiecare tînăr în parte a tehnicii 
în general și a tehnologiei de fa
bricație din uzină, în special, pre
cum și respectarea cu rigurozi
tate a acestei tehnologii, condiție 
hotăritoare pentru asigurarea u- 
nei calități corespunzătoare noi
lor noastre produse.

înființată pe baza hotăririi 
partidului și guvernului în anul 
în care agricultura țării făcea 
primii pași spre cooperativizare, 
Uzina „Semănătoarea“ avea să 
joace, alături de Uzina de trac
toare din Brașov, rolul principal 
în înzestrarea ogoarelor cu ma
șinile și utilajele necesare.

— Am pornit de la fabricarea 
semănătorii „I,A,R,-511“, cu 24 de 
cuiburi — își reamintește un ve
teran al uzinei, tehnicianul Eu
gen David — pentru ca, în cu- 
rînd, să ne sporim și diversifi
căm produsele, în funcție de ne
voile cele mai stringente ale a- 
griculturii. Pe bancurile de pro
bă aveau să fie instalate semă
nători pe două rînduri pentru 
porumb, trioare, secerători-legă- 
tori, pologitori etc., pentru ca în 
1956 să începem producția com
binelor „C-l“, care recoltau, 
treierau și balotau paiele și care, 
la timpul lor s-au bucurat de cele 
mai bune aprecieri din partea 
lucrătorilor ogoarelor. După fa
bricarea a aproape 40 000 bu
căți, combina „C-l“ a fost per
fecționată și modernizată, deve
nind combina „C-3“, cu o pro
ductivitate cu 50 la sută mai 
mare. Mai tirziu, în 1964, a fost 
asimilat un nou produs de mare 
eficiență, respectiv semănătoarea- 
prășitoare combinată „SPC-6“ 
solicitată și exportată în multe 
țări, apoi alte și alte mașini, u- 
tilaje și echipamente. Numai 
produsele principale, asimilate în 
cei 20 de ani de activitate ai u-

zinei, se ridică la cifra de peste 
50, iar numărul produselor puse 
de noi în fabricație, în perioada 
respectivă, de la foarfecele pen
tru livezi pînă la complexele 
combine depășește cifra 
17 000.

Impresionanta dinamică 
care a, cunoscut-o uzina se 
torează fondurilor de la un 
la altul mai mari, pe care statul 
le-a investit în dezvoltarea și 
modernizarea sa continuă. Volu
mul acestor investiții se ridică la 
aproape 250 milioane lei și s-au 
materializat în extinderea spații
lor de producție, prin construc
ția unei sculerii și a unei turnă
torii modeme, în înzestrarea sec
țiilor și atelierelor cu utilaje 
dintre cele mai perfecționate. 
Chiar în aceste zile, constructorii 
dau contur definitiv unei noi 
hale, lungă de aproape 400 de 
metri, în care proiectele tineri
lor ingineri Nicolae Coteanu sau 
Dorin Alexe, ale lui Petre Ni- 
țescu sau Mircea Ionescu, ale ce
lorlalți proiectanți pe care i-am 
văzut acum cîteva zile aplecați 
deasupra planșetelor, concentrați 
în căutarea unor noi idei, vor 
căpăta, nu peste mult timp, di
mensiunile firești, „trasate ‘ în 
metal. Pentru că, cei cărora li se 
datoresc în mare măsură roadele 
pămînturilor noastre — muncito
rii, tehnicienii, inginerii Uzinei 
„Semănătoarea“ sînt într-o per
manentă căutare, pentru con
ceperea, construcția și livrarea 
către ogoarele țării, a unor ma
șini și utilaje din ce în ce mai 
perfecționate, din ce în ce mai 
moderne, pe măsura agriculturii 
noastre socialiste, a planurilor 
sale de dezvoltare, așa cum apar 
ele în viziunea Tezelor și proiec-0 ^"^eY al M; 
tului de Directive pentru cel - ...
de-al X-lea Congres al P.C.R.

de

r

an

AL JUDEȚULUI 
NEAMȚ

Ieri dimineață, la Piatra 
Neamț, a luat sfîrșit ultima 
etapă a unei interesante și 
originale acțiuni cicloturisti
ce, organizată de Consiliul 
național și Consiliul județean 
Neamț ale organizației pio
nierilor : turul cicloturistic 
al județului Neamț. Timp de 
6 zile, cei 136 de pionieri și 
școlari participanți, repre
zentând 13 județe ale țării, 
s-au întrecut pe diverse tra
see de un deosebit pitoresc. 
Ei au străbătut peste 300 km 
eșalonați în 5 etape, avînd 
drept puncte de sosire loca
litățile Roman, Tg. Neamț, 
Poiana Teiului, Bicaz și Pia
tra Neamț.

Diploma pentru, cea mai 
bună comportare a fost acor
dată echipei din Străoane — 
Vrancea ; Mihai Melinte, că
pitanul echipei din Osoi — 
Iași, a primit diploma acor
dată celei mai disciplinate 
formații ; lui Petcu Gheor- 
ghe, căpitanul echipei din 
Rădoești-Deal (Teleorman), 
i-a fost înmînată diploma a- 
cordată celei mai tinere echi
pe participante. Diplome și 
obiecte de artizanat au pri
mit pentru merite organiza
torice toți profesorii condu
cători ai echipelor reprezen
tative participante la această 
primă acțiune cicloturistică 
în circuit.

Patru dintre formațiile 
participante au fost desem
nate pentru a reprezenta Or
ganizația pionierilor români 
la competiția internațională 
„Florile prieteniei", care se 
va desfășura în vara aceasta 
în Bulgaria. Acestea vor fi 
reprezentativele județelor A- 
rad, Timiș, Neamț și Vrancea.

CONSTANTIN BOSTAN

Duminică a părăsit Capitala, 
plecînd în S.U.A., delegația 
guvernamentală română con
dusă de prof. dr. Ion Moraru, 
adjunct al ministrului sănătății, 
membru în Consiliul Executiv 
al O.M.S., care va participa la 
lucrările celei de-a 22-a adu
nări mondiale a sănătății și ce
lei de-a 44-a sesiuni a Consi
liului Executiv al O.M.S., ce 
vor avea loc la Boston, între 8 
și 30 iulie.

Delegația de specialiști în a- 
gricultură condusă de preșe
dintele Consiliului Superior al 
Agriculturii. Nicolae Giosan, 
care a făcut o vizită oficială în 
Anglia, la invitația ministrului 

âsciculturii și ali- 
, larii Britanii, s-a

înapoiat duminică în Capitală.
(Agerpres)

DUMINICĂ - ZI
PLINĂ LA SECERIȘ

(Urmare din pag I)

departe de asfalt, de adevărații 
eroi ai acestei campanii. Așa am 
ajuns să discutăm cu cei trei trac
toriști de la Cătunești : Gheorghe 
Bălan, Stelian Ivan, și Dumitru 
Marin, care, după ce au termi
nat acolo recoltatul orzului, s-au 
deplasat cale de vreo 15 kilometri 
pentru a da o mină de ajutor 
colegilor de la C.A.P. Găneasa 
unde o sută treizeci de hectare 
se află în faza optimă de recol
tare. Excelent puse la punct, 
combinele parcurg în mersul lor 
lent și legănat sub povara sacilor 
— producția medie depășește 
2 800 kilograme la hectar — dru
mul „în suveică“, cu fiecare ro
tire micșorînd cu încă o jumă
tate de hectar suprafața „de re
coltat“. Ieri, duminică, fiecare, 
dintre aceste corăbii argintii s-a 
rotit în jurul lanului 
zece ori ! Lucrîndu-se 
intensitate, astă-seară, 
ne asigurau gazdele, 
bob de orz va lua drumul ham
barelor.

Trecînd pe lîngă sediul secției 
de tractoare de la C.A.P. Gănea
sa am observat, însă, șase trac
toare frumos trase la linie și cu 
un aspect ce nu lăsa să se bănu
iască că anul acesta ar fi lucrat 
vreun minut. „N-au tractoriști, ne

de o sută 
cu aceeași 
după cum 
și ultimul

spune brigadierul Ion Stoian. 
N-au avut nici în iarnă și nici 
în primăvară. De ce le-or mai 
ține aici tovarășii de la I.M.A. 
Hagiești, zău că nu știu. Și așa, 
nouă, tot nu ne sint de vreun 
ajutor. Și cită nevoie am avea 
de ele ! Pentru că nu au tracto
riști, cele două prese de balotat 
paie stau și ele, iar de arat și de 
însămînțat nici nu putem vorbi. 
Noroc cu băieții de la Cătunești 
care au venit să ne ajute la re
coltat“.

Trimitem acest semnal de alar
mă pe adresa I.M.A. Hagiești în 
speranța că măsurile de schim
bare în bine a situației nu se voi 
lăsa așteptate mai mult de cîteva 
ore. Dintre mecanicii de atelier 
sau absolvenții școlilor profesio
nale de mecanici agricoli, cu si
guranță vor putea trimite la Gă
neasa șase tractoriști.

Printre lanurile aurii înconju
rate de combine străbatem zeci și 
zeci de kilometri. In foarte multe 
locuri — Periș, Ciolpani, Ion 
Roată, Gîrbovi, Ciocîrlia, Izvom, 
Corbeanca, Copăceni — ca să a- 
mintim doar cîteva — ni se spu
ne că recoltatul orzului s-a ter
minat și tot încheiate sînt arătu
rile și semănatul porumbului în 
cultură dublă pe suprafețele pregă
tite. Acum, marea bătălie se dă 
la recoltatul griului. Nici o clipă

™ După localitatea iugoslavă Ru
tina, a fost rîndul Bucureștiului 

A să găzduiască etapa a II-a a ce- 
lei de a V-a ediții a Motocrosu- 
lui balcanic. In Iugoslavia cîști- 

0 gase la individual bulgarul 
Gheorghiev, iar pe echipe primul 

A loc revenise la egalitate de punc- 
te, reprezentativelor României și 
Bulgariei. Acum, pentru între- 

W cerea din incinta complexului 
sportiv Metalul din Pantelimon 

0 scontam, cum era firesc, pe teren 
propriu, într-o victorie categori- 

A că a alergătorilor noștri. Compe
tiția însă, desfășurată ieri pe o

— vreme caniculară și pe un traseu 
” dur, a infirmat în bună măsură 

așteptările noastre. Echipa Ro- 
0 mâniei (formată din : Chițu, Do- 

vids, Stephani, Goran, Coman și 
£ Ionescu) a mers sub posibilități

le ei, lipsită percă de energie și 
voință. O excepție a constituit-o 

™ Ștefan Chițu care, după primele 
ture ale manșei I, s-a distanțat 

0 de restul plutonului și a terminat 
victorios. In manșa secundă, a- 

a celași Chițu preia conducerea, 
urmat îndeaproape de bulgarul

_ Țvetcov, de românii Dovids și 
™ Ionescu, dar numai după un tui 

alergătorul nostru, care ne dădea 
0 din nou certitudinea că va în

cheia ca învingător, face o pană 
£ de cauciuc și iese din cursă. Do

vids rămas în poziția a doua 
aleargă fără prea mare eonvinge- 

0 re, Stephani face la fel, iar Io
nescu... pierde terenul văzînd cu 
ochii.

„Veteranul“ Serafimov (în 
_ vîrstă de 36 de ani) avansează 
™ metodic, de pe modestul său loc 

opt, pe care îl avea la început, 
0 trece în frunte și cîștigă manșa.

Astfel, Serafimov a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podimului 
avînd în stînga (locul II) pe Do-

vids, iar la dreapta (locul III) pe 
Manolov. Pe echipe, primul loc 
a revenit reprezentativei noastre 
(108 p.), urmată de echipa Bulga
riei. (102 p.) și formația Iugo
slaviei (46 p.).

Avansul de numai 6 puncte pe 
care echipa noastră îl are față de 
cea a Bulgariei în urma etapelor 
disputate pînă acum reprezintă 
o „zestre“ prea săracă pentru ul
tima confruntare programată în 
septembrie la Sofia.

Pista de apă de la Snagov a 
reunit sîmbătă și duminică, în 
cadrul unui „triunghiular“ inter
național, cele mai în formă pa- 
dele și pagaie de la Dosza Bu
dapesta, selecționata cluburiloi 
Dinamo din Uniunea Sovietică și 
Dinamo București. Cele 18 probe 
disputate au însemnat aproape 
tot atâtea sosiri strînse și, în cîte
va cazuri, „cronometre“ valoroa
se. Reprezentanții noștri s-au 
comportat remarcabil : Patzai- 
chin, Vemescu, Maria Lovin, 
Sciotnic, cuplurile Vernescu — 
Sciotnic, juniorii Nemeș — Tăna- 
se, Covaliov — Patzaichin, ca să 
nu numim decît pe cîțiva, și-au 
adjudecat primele locuri în curse
le respective fiind tatonați uneori 
chiar de alte trei (!) ambarcațiuni 
românești (canoe-1, seniori, 1 000 
m). O mențiune specială pentru 
dubloul tinerilor Iacob — Rujan, 
clasat pe locul secund în cursa de 
500 m a caiacelor de doi, în urma 
lui Vemescu — Sciotnic, și care

a spulberat team-ul Timar — Fa- 
bian (Dosza) un echipaj de clasă 
mondială. Bilanțul succesului di- 
namoviștilor bucureșteni mai este 
semnificativ, și nu în ultimul rind, 
prin faptul că —- așa cum remar
ca antrenorul emerit Radu Huțan 
— „o serie de tineri talenlați 
„îorțeaz»1“ consacrarea. Maria Lo- 
vin, de 19 ani, și Victoria Dumi
tru alcătuiesc un dublu care pro
gresează de la o cursă la alta ; 
canoistul Maxim Samson s-a în
cumetat, și a izbutit, să-1 tatone
ze pe medaliatul olimpic Patzai- 
chin“.

De la oaspeți o bună impresie 
au produs, în special, fetele echi
pei sovietice. Va fi interesant de 
urmărit, duminica viitoare, la tra
diționala „Regată Snagov“ asaltul 
cert al tinerilor despre care am 
amintit ca și disputa principală — 
după părerea noastră — dintre 
canotorii noștri și cei sovietici.

VIOREL RABA

„Cupa

Bucureștiului

la ciclism
O

DINCOLO DE
SATISFACȚIA

ONOR SUCCESE

nu este lăsată nefolosită. In spri
jinul afirmației vine comunicarea 
primită aseară de la Direcția a- 
gricolă a județului Ilfov prin cars 
ni se anunță că ieri, duminică 6 
iulie, de pe mai bine de 5 000 
hectare a fost strînsă recolta de 
păioase, că, în același timp, s-au 
eliberat de paie și s-au executat 
arături pe 1200 hectare, că s-au 
însămînțat cu culturi duble 800 
hectare.

...Marea confruntare din cea 
mai operativă campanie agricolă 0 
a anului continuă. Deși producția 
este foarte bună — ceea ce face 
să se meargă cu o suprafață mi- ™ 
nimă recoltată pe combină — 
există hotărîrea ca în cel mult 
zece zile recolta să fie în hamba- ™ 
re. Și, la realizarea acestui succes, 
după cum ne spunea tovarășul gfe 
Ilie Lepădat, prim secretar al Co- ™ 
mitetului județean Ilfov al 
U.T.C., o contribuție își aduc și A 
cei peste 20 000 de tineri din co- 
operativele agricole, întreprinde-

•
 In zilele de 4, 5 și 6 iulie s-a 
desfășurat pe velodromul Dina
mo tradiționala competiție 

— „Cupa Bucureștiului", la care au 0 participat sportivi de valoare 
din U.R.S.S., R. D. Germană, 
Olanda și Danemarca. Disputele 0 au prilejuit întreceri de un ni
vel. ridicat, mult apreciate de 
public. Cele trei zile de concurs 

• au demonstrat că, atunci cînd 
au loc întîlniri cu sportivi de 
valoare, publicul știe să mani-

•
 feste interes, populînd tribunele. 
Este suficient să notăm că prin
tre concurenți s-au aflat ex-

— campionul mondial la viteză, 0 gruzinul Omar Phakadze, repu
tatul sprinter olandez Jan Jans- 
sen și colegul său Itâjn Loeve- A sijn, excelent la o mie metri 
contra-timp etc.

In această companie cicliștii

•
 noștri au obținut rezultate fru
moase : locul I la urmărire pe 
echipe (Gonțea, Leibner, Virgil,

•
 Ioniță), locul 3 la 200 metri lan
sat (FI. Negoescu, care a stabi
lit și un nou record național : 

_ 11 sec. 4/10), locul 3 Ia viteză 0 (Paul Soare), locul 3 la urmă
rire individuală (G. Juravle), 
victoria clară la proba cu adi- 

_ țiune de puncte (1 — Burlacu, 
2 — Soare, 3 — Florea), locul 3 
la tandem (frații Negoescu)...

Dincolo de satisfacția — legi
timă de altfel — A acestor com
portări, stăruie gustul amar al 
unor constatări ce ilustrează o 
situație acută. în primul rînd, 
lipsa unei activități continue pe 
velodrom : luni în șir nu se or
ganizează o reuniune. De aseme
nea, lipsa unor concursuri în 
companii valoroase (vezi recen
ta întîlnire).

Aceste lacune s-au făcut sim
țite și în „Cupa Bucureștiului". 
Majoritatea sprinterilor noștri 
nu au finișul necesar, acest 
mare „atu“ al unui vitezist au
tentic. S-au comis erori tactice 
inadmisibile. Astfel, Florian Ne
goescu și Ion Florea au ratat — 
copilărește — în optimele de fi
nală la viteză. Și ar mai fi multe 
de spus despre ciclismul pe ve
lodrom. Deocamdată să subli
niem că avem elemente capa-

D. LAZĂR

Bolizii, aproape roată Ia roa
tă, în lupta cu dificultățile 

traseului

Și cei mai tineri fotbaliști 

și-au desemnat campionii
Șase din cele 3 000 de echipe 

reprezentând școlile generale 
și-au disputat la București, pe 
stadionul Olimpia, turneul final 
pentru desemnarea campioanei 
naționale. A fost o întrecere 
reușită, care ne-a prilejuit un 
sentiment de bucurie pentru bo
găția de talente ce există în rîn
dul celor mai mici fotbaliști. In 
acest sens, inițiativa Ministeru
lui învățămîntului și a Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor de a organiza un a- 
semenea campionat merită toată 
prețuirea. Iar colaborarea strîn
să cu C.N.E.F.S. a constituit 
realmente o garanție a succe
sului.

A trăit bucuria obținerii titlu
lui de campioană, echipa cea 
mai bine pregătită, cea mai o- 
mogenă și mai tehnică, formația 
Școlii generale nr. 193 din Bucu
rești. Neînvinsă —• un singur 
rezultat de egalitate — echipa 
profesorului de educație fizică 
Dan Stănescu cuprinde și cele 
mai multe elemente care, chiar 
la această .oră, ar putea evolua ■ 
în orice echipă de juniori cu 
pretenții. De pildă, atacanții 
Aelenei și Catrina, mijlocașul 
Gh. Gabriel sau fundașul Cio- 
ciu.

Turneul a evidențiat și alți 
jucători de mare perspectivă 
cum sînt Stoica și Bucur (Ro
man), Tisa (Arad), Roșea (Reși
ța) sau Pociale (Galați) și, poate 
că n-ar fi lipsit de interes dacă 
o selecționată formată din cei 
mai buni minifotbaliști prezenți

pe „Olimpia“ ar susține, acum 
în vacanță, cîteva meciuri de
monstrative prin diferite tabere 
școlare și de pionieri. Este o su
gestie pe care ne-au făcut-o mai 
mulți antrenori și o consemnăm 
pentru eventuala ei materiali
zare.

Romanul (Șc6ala generală nr. 
7) și Reșița (Școala generală nr. 
6) au fost ocupantele locurilor 
următoare pe podium. Și în ca
zul lor cuvinte de laudă pentru 
felul cum au muncit, pentru te
nacitate. O mențiune specială 
pentru fotbaliștii reșițeni care 
au avut comportarea cea mai 
disciplinată. De altfel au primit 
o cupă a fair play-ului, mar- 
cînd in acest fel meritele echi
pei și ale antrenorului, prof. Io- 
sif Augustin.

★
Organizarea campionatului 

național de fotbal al școlilor ge
nerale a fost in intenția iniția
torilor doar un experiment. Nă
dăjduim că acum, după consu
marea competiției, concluziile 
fiind în toate cazurile pozitive, 
un asemenea campionat la virsta 
„marilor descoperiri" să aibă 
pîrtie liberă, să intre în tradi
ție. Fără îndoială mai pot inter
veni îmbunătățiri ale sistemului 
de desfășurare, eventual turneul 
final lărgit la 8 echipe. Indife
rent însă de retușurile organiza
torice ce se vor cam
pionat al „cravate 
impune și îl aștept

T. GIURG
P. S. Pare de nei 

ța unor reprezenta) 
ției de specialitate, 
interesat pe nimeni 
competiție a speran

w.

«
1

Peste cîteva secunde se va declanșa un nou sprint în cursa de
100 de ture cu adițiune de puncte

MERID

«AL TREILEA Ml 
chipele feminine 
României și Cubei s-. 
seară în Capitală, înc 
scorul de 55—50 (35—27 
sportivelor românce.

• BELGIANUL ED1 
domină autoritar acti 
Turului ciclist al Fra 
etape el conduce în 
general cu 381103’18”. i 
tig (R.F.G.) la 2’05”, 
landa) la 5’01”, Wagtn 
la 5’03”, Poulidor (Fra 
Gimondi (Italia) la 5’

• LA MINSK s-a în 
nirea internațională di 
apă dintre selecționate 
și R.S.S. Bieloruse. Vi 
venit gazdelor cu scor 
puncte.

In cadrul acestei Intll 
vul român Ion Gane 
două victorii. El a oci 
loc în proba de săr 
trambulină cu un tott..__
puncte, fiind urmat de sovieticul 
Grlgori Vaslllev — 152,65 puncte șl 
de românul Nicolae Sperlosn — 
151.18 puncte. Ion Ganee a termi
nat Învingător șl In proba de sări
turi de la platformă, unde a tota
lizat 153,90 puncte.

mu:

• DUPĂ PRIMA ZI a întîlnirli 
internaționale de atletism, care se 
dispută Ia Paris între selecționa
tele masculine ale Franței și Polo
niei, scorul este favorabil gazdelor 
cu 114—91 puncte.

• AU LUAT SFÎRȘIT întrecerile 
tradiționalului turneu Internațio
nal de tenis de la Wimbledon. In 
ultimele două finale s-au înregis
trat următoarele rezultate : dublu 
femei : Margaret Court, Judy Te- 
gart (Australia) — Patty Hogan- 
Margaret Michel (S.U.A.) 9—7, 6—2; 
dublu mixt : Ann Jones (Anglia), 
Fred Stolle (Australia) — Judy Te- 
gart, Tony Roche (Australia) 6—2, 
6—3,

m IKREMUI DE U SAIE

rile agricole de stat și din 0 bile de reale progrese pe plan 
cele pentru mecanizarea agri- internațional, dar mai au de in
culturii. Prezența lor pe com
bină, la transporturi, pe se- @ 
mănători și oriunde, acolo 
unde este solicitat efortul 
și entuziasmul lor, contribuie din ® 
plin la apropierea momentului 
cînd lucrările din actuala campa- — 
nie vor fi cu succes încheiate. W

vățat, atît ei cît și antrenorii 
lor. Și asta nu se poate decît 
în concursuri „tari“ și cît mai 
multe. Iată ceea ce sugerăm — 
insistent — forului de speciali
tate.

S. SPIREA

Ediția din acest an a celei mai 
importante competiții, rezervată 
tinerilor de la sate. Cupa tinere tu- 
lui, a reunit la startul întrecerilor 
de fotbal, handbal, volei, oină, 
atletism, trîntă, ciclism și înot, 
peste 5 000 de tineri din comunele 
județului Constanța. Etapa a doua 
a competiției sătești a angajat în 
întreceri 40 de echipe de fotbal, 
29 de handbal masculin și 14 fe
minin, 25 de volei băieți și 18 de 
fete, 188 de tineri care îndrăgesc 
trînta, 76 de înotători, 8 echipe 
de oină și 94 de cicliști cîștigători 
ai etapei pe comună, întrecerile 
ne-au oferit posibilitatea unor 
constatări deosebit de interesante

In primul rind trebuie remar
cat interesul manifestat de către 
Comitetul județean U.T.C. și 
Consiliul județean pentru educa
ție fizică și sport în buna desfă
șurare a întrecerilor. Pentru mo
dul cum a organizat această eta
pă, pentru buna valoare a echi-

pelor prezente în competiție, me
rită a fi evidențiate și asociațiile 
sportive din Ostrov, Cobadin, Bă- 
neasa, Horia (satul Băltăgești) 
precum și orașul Hîrșova. Tre
buie remarcată, de asemenea, va
loarea tehnică a întrecerilor din

Etapa a Il-a 
în județul 
Constanța

co- 
tre- 
co-

cadrul acestei etape, care a de
pășit cu mult nivelul etapei 
respunzătoare disputată anul 
cut. Echipele de fotbal din 
numele Mihai Viteazul, Corbu,
Horia, Valu Traian, Castelu, for 
mațiile de handbal din satul 
Ghindărești, comuna Topalu, 
handbalistele din Băneasa, volei 
balistele din comuna Crucea, ju-

cătorii de oină din comunele Lip- 
nița, Hoiia, Cobadin au demons
trat, în cadrul întrecerilor, o va
loare apropiată formațiilor de ca
tegoria C din competiții divizio
nare asemănătoare.

Cu atît mai mult ne-a surprins 
dezinteresul manifestat de către 
secretarii organizațiilor U.T.C. și 
președinții asociațiilor sportive 
din comunele Tuzla, Bacele, Me- 
reni, care nu s-au ocupat de mo
bilizarea echipelor și a cîștigăto- 
rilor din aceste comune pentru e- 
tapa inter-comunală. De aseme
nea, Comitetul orășenesc U.T.C 
Medgidia și președintele comite
tului de educație fizică și sport 
din acest oraș au dovedit dez
interes în organizarea etapei pro
gramată în oraș. Deși m Medgi
dia se găsesc două terenuri spor
tive omologate, întrecerile din 
faza a doua a Cupei tineretului 
de la sate au trebuit să se desfă
șoare pe un teren denivelat.

VIOREL PÄUNESCU
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Criza italiană nu repre' 
zintă o furtună iscată pe 
timp senin. Destrămarea 
coaliției de centru-stînga 
este consecința unui înde
lungat proces de eroziune 
politică pe oare l-a accele
rat finalul dramatic al 
confruntărilor din Partidul 
Socialist Italian. Criza nu 
a început sîmbătă, în clipa 
cînd premierul Rumor a 
prezentat demisia guver
nului său, după cum punc
tul de pornire al crizei nu 
trebuie căutat cu 24 de ore 
înainte cînd Pietro Nenni 
părăsind conducerea unui 
partid socialist scindat de
cidea să renunțe și la 
funcția sa ministerială. 
Criza datează de 
mulți ani — chiar dacă 
provizoratele născute 
compromisuri au creat, 
uneori, aparențe înșelătoa
re — fiind generată de 
dezacordul grav dintre op
țiunile guvernamentale și 
cerințele de înnoire ale u- 
nei țări care a făcut do
vada potențialului ei crea
tor. Formula de centru- 
stînga a fost lansată, cu 
scopul de a elimina un 
asemenea dezacord clar efi
ciența ei a fost pusă, dese" 
ori, sub semnul îndoielilor. 
Schimbările de 
sau timidele 
găduite n-.u 
suri practice 
exprimale de 
muncitorești, 
cența țărănească și de spi
ritul contestatar al tinere
tului. Evoluția politică, 
dominată de deplasarea

mai

din

persoane 
reforme fa

cial răspun- 
problemelor 
îrămîntările 
de eferves-
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R. P. MONGOLĂ : Se ridica

noi construcții
Conflictul dintre

Internul
di«

se-
a-

puse care nu găsiseră nici 
un moment drumul unei 
concilieri. Era o „familie“ 
destrămată înainte de a se 
constitui, în care totul pur
ta pecetea divergențelor. 
Fracțiunile din interiorul 
P.S.I. erau mai numeroase 
dar, în esență, se confrun
tau două orientări — cea 
care caracteriza politica 
actuală a partidului drept 
„prizonieră a schemelor de
pășite“ și cea — de origine 
social-democrată — care 
refuza orice reorientare, 
mai ales în privința apro
pierii de comuniști în efor
tul pentru înnoirea vieții 
politice. Contradicțiile din 
interiorul P.S.I. au dus la 
formarea unei noi majori
tăți favorabilă unei reeva
luări a orienrării politice. 
Tentativa de compromis a 
lui Nenni fiind respinsă, 
sciziunea a devenit inevi
tabilă — a treia sciziune pe 
care P.S.I. o cunoaște în 
ultimele două decenii și ju
mătate (îndată după război, 
aripa de dreapta a părăsit 
P.S.I. formînd partidul so
cial-democrat, iar în urmă 
cu cîțiva ani, cînd socialiș
tii au început colaborarea 
cu democrat-creștinii, frac
țiunea de stînga s-a retras 
din P.S.I. constituind 
P.S.I.U.P.). în această vară 
fierbinte, asistăm la naște
rea Partidului Socialist U- 
nitar din care fac parte ve
chii social-democrați. Noul 
secretar al acestei grupări 
este Mauro Ferri. In ceea 
ce-i privește pe liderii noii

LONDRA 6. — Corespon
dentul Agerpres, Liviu Rodes- 
cu, transmite : Delegația româ
nă, condusă de Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, șj-a în
cheiat vizita făcută în Marea 
Britanie la invitația lui Cled- 
win Hughes, ministrul brita
nic al agriculturii, piscicultu
rii și alimentației. La plecare, 
pe aeroportul Heathrow, oas
peții au fost conduși de R. G. 
R. Wall, secretar adjunct al 
ministrului agriculturii, și alți 
reprezentanți ai acestui minis
ter. A fost de față, de aseme
nea, Vasile Pungan, ambasa
dorul României la Londra, 
precum și membri ai ambasa-

Duminică dimineața for
țele Frontului Național de 
Eliberare au bombardat cu 
rachete și mordere 44 de 
fortificații ale trupelor a- 
mericano-saigoneze. Dintre 
aceste bombardamente 22 
au fost calificate drept im
portante de un purtător de 
cuvînt al comandamentu
lui forțelor S.U.A.

Potrivit relatărilor corespon
denților agențiilor de presă occi
dentale, chiar în capitala sud- 
vietnameză au explodat duminică 
rachete lansate de palrioți. Tot- 
orla-ă, instalațiile militare ale 
trupelor administrației saigonoze 
din capitalele provinciilor Sinii 
Tuan, Phuoc Long și An Xuyen 
au fost supuse unor intense tiruri 
de mortiere de către detașamen
tele F.N.E. Cartierul general al

unui regiment de infanterie sai- 
g«.;ez instalat la Ben.Cat, pre- 
Ciiîii și aerodromul Soclrang din 
delta Mekongului, au fost, de a- 
semenea, bombardate de palrioți. 

în ultimele 24 de ore, bombar
dierele americane „B-52“ au e- 
fectuat noi raiduri în provinciile 
sud-vietnameze Quang Tin, 
Phuoc Long, Tay Ninh și Bien 
Hoa.

Cambodgia a adresat Consiliu
lui de Securitate, al O.N.U. o 
scrisoare în care protestează îm
potriva unor atacuri ale artileriei 
forțelor americano-saigoneze îm
potriva unor localități cam
bodgiene. In cursul acestor a- 
tacuri, doi civili combodgieni au 
fost uciși. Scrisoarea cere plata u- 
nor despăgubiri familiilor victi
melor.

aeriene, mareșalul de aviația 
Pavel Kutahov, de mareșalul de 
aviație Serghei Rudenko, de 
generalul-colonel Nicolai Ka
manin și de cosinonauții sovie
tici Gheorgiii Beregovoi, Gher
man Titov, Andrian Nicolnev, 
Pavel Popovici, Valeri Bikovski,
Valentina-Nikolaeva Tereșkova, 
Konstantin Feoktistov, Pavel 
Beleaev, Vladimir Șatalov, Bo
ris Volinov, Alexei Eliseev și 
Evgheni Hrunov.

Ifni
începutul 

Unui

CRIZA
ITALIANA

ȚARANII din localitățile 
Villa Arica și Quiljota .—■ pro
vincia Cautin — din sudul sta
tului Chile, au ocupat o serie 
de suprafețe agricole, aparți- 
nînd marilor latifundiari. Au
toritățile provinciale au ' cerut 
sprijinul armatei pentru a-i 
obliga pe țărani să părăsească 
terenurile ocupate. Au fost a- 
restate 26 de persoane.

New York. Burden, care este 
și administratorul companiilor 
„Lockheed Aircraft“ și „Colum
bia Broadcasting System“, a 
fost decorat în 1961 cu Legiunea 
de Onoare a Franței. El face, 
de asemenea, parte dintr-o 
rie de organizații culturale 
mericano-franceze.

spre stinga, devenea in
compatibilă cu prizoniera
tul în limitele unei poli
tici tradiționale. Frămîntă- 
rile sociale au avut ecou 
în partidele coaliției, de- 
clanșind un proces de de
limitare politică ale cărei 
consecințe le consemnăm.

Recentul congres demo- 
crat-creștin a arătat că 
principalului partid de pe 
banca guvernamentală îi 
lipsește unitatea internă și 
că în interiorul său s-a 
dezvoltat o opoziție care 
concepe într-o manieră 
mai realistă problemele 
dezvoltării țării și ale ra
porturilor cu celelalte for
țe politice. Chiar dacă a- 
ceastă orientare n-a deve
nit majoritară la congres, 
observatorii politici au re
ținut fenomenul lărgirii 
tendinței spre o revizuire 
energică a politicii de pî
nă acum și pentru deschi
derea unui dialog cu for
țele reprezentative ale na
țiunii. deci inclusiv cu co
muniștii. Jocul fracțiuni
lor, subtilele manevre de 
culise, au făcut ca acest 
congres să lase fără soluție 
problemele pe care trebuia 
să le rezolve. Elementul e* 
sențial l-a reprezentat a- 
firmarea clară a unor di
vergențe pc care majori
tăți acumulate cu dificul
tate nu pot decît să le a- 
dîncească. înfruntările din 
interiorul democrației- 
creștine n-au mers, totuși, 
spre sciziune. în schimb, 
sciziunea este un fapt con
sumat la socialiști — par
tenerii de guvernare.

Anecdotica reportericeas
că vorbește de împărțirea 
«nobilei și a sediilor — ca 
după un divorț — dar sfir- 
șitul mariajului de conve
niență între social-demo- 
crați și socialiști reflectă 
inconsistența fuziunii între 
două tendințe diametral o-

majorități din P.S.I., aceș
tia au decis să dizolve frac
țiunile pe care le condu
ceau. dorind „să imprime 
Partidului Socialist Italian 
forța și unitatea ce i-au 
lipsit atit dc multă vreme“. 
Sciziunea din P.S.I. s-a 
repercutat de îndată pe 
banca guvernamentală. Ma- 
riano Rumor s-a văzut ne
voit să anunțe demisia 
cabinetului. CORRIERE 
DELLA SERA emite păre
rea că actuala situație „se 
profilează ca cea mai com
plexă de după război“. 
L’UNITA constată: „Mo
mentul este delicat și im
portant. El este deschis per
spectivei pentru o înainta
re democratică dar și peri
colului unei serioase invo
luții“.

Ce viitor are formula de 
centru-stînga ? Forțele po
litice examinează cu pru
dență evoluția. Situația 
confuză din rîndurile socia
liștilor complică lucrurile. 
Vor prefera aceștia o con
valescență pe băncile opo
ziției sau se vor angaja la 
continuarea experimentu
lui de centru-stînga ? Ulti
mele relatări afirmă că ex- 
ponenții noului Partid So
cialist Unitar au declarat 
că nu vor sprijini un gu
vern în componența cărora 
s-ar afla rivalii lor din 
P.S.I. La rîndul său, de 
Martino, lider al noii majo
rități din P.S.I., a declarat 
că partidul va rămîne în 
coaliția guvernamentală. 
Democrat-creștinii se gă
sesc în fața unei alegeri 
extrem de dificile. Unii nu 
exclud chiar posibilitatea 
chemării corpului electoral 
în fața urnelor. Observato
rii politici din Roma nu se 
grăbesc, însă, cu pronos
ticurile...

,'POSIBILITATEA RETRAGERII

TRUPELOR TRIMISE

ÎN VIETNAMUL DE SUD"

ÎN ATENTIA GUVERNULUI

DE LA CANBERRA

Primul ministru austra
lian, John Gorton, a de
clarat într-un interviu tele
vizat că guvernul său are 
în atenție posibilitatea re
tragerii trupelor trimise în 
Vietnamul de sud, mențio- 
nînd însă că această mă
sură va depinde în bună 
parte de „retragerea mai 
mare de forțe americane“.

După părerea sa, cînd se va 
ajunge la sjcel stadiu în care tru
pele americane vor începe să fie 
retrase în număr substanțial, va 
trebui să se hotărască dacă tru
pele australiene vor mai putea 
rămîne în Vietnamul de sud. 
Gorton a relevat, pe de altă par
te, că nu întrezărește perspectiva 
unor asemenea retrageri ale mi
litarilor americani înainte de 
sfîrșitul anului în curs.

Agenția Uniled Press Interna
țional informează că, în prezent, 
în Vietnamul de sud se află 8 000 
de militari australieni înregimen
tați în trei batalioane, dotate 
tancuri și mortiere.

cu

FINAL
IN „TURNEUL

ROCKEFELLER“
Guvernatorul Nelson Rockefe

ller, trimisul special «/ președin
telui S.U.A., Richard Nixon, în 
America Latină, a părăsit dumi
nică Bridgetown-ul, capitala Insu
lei Barbados, îndreptîndu-se spre 
New York.

Capitala Insulei Barbades a 
constituit ultima etapă a turneu
lui latino-american a guvernato
rului. iu cursul căruia a vizitat 20 
de țări. Raportul lui Rockefeller 
către președintele Nixon — care 
potrivit agenției ASSOCIATED 
PRESS, „ta conține recomandări 
pricind o nouă politică america
nă față de America Latină“ — va 
fi terminat în luna august.

Eventualitatea unei vizite în 
Peru a guvernatorului Nelson 
Rockefeller este în întregime a- 
bandoruită de. către observatorii 
politici din Lima. Aceasta mai a- 
les după d^ătrația ministrului de 
externe p&man, Mercado Jar- 
rin, care, răspunzînd unei între
bări puse de ziariști a spus 
„guvernatorul Rockefeller a 
țuns la capătul ultimei etape, 
turneului său întreprins în Ame
rica Latină".

că
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© LA PEKIN, A FOST SEM
NAT un acord comercial bul- 
garo-chinez pe anul 1969, 
nunță agenția China Nouă, 
cumentul a fost . semnat 
urma tratativelor purtate 
capitala R.P. Chineză de o 
legație guvernamentală și 
mercială bulgară, condusă 
A. Vergiev, director : în
nisterul Comerțului Exterior.
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• CASA ALBĂ A ANUN
ȚAT înlocuirea lui Sargent 
Shriver, actualul ambasador 
al Statelor Unite la Paris, cu 
William Burden, bancher din

SINDICATUL cadrelor 
dactice din prefectura japo
neză Iliroșima pregătește un 
manual intitulat „Hiroșima“ 
și care conține compuneri ale 
elevilor din clasere elemen
tare despre dezastrul provo
cat de aruncarea, la 6 august 
1945, asupra Hiroșimei a 
bombei atomice. Sindicatul 
învățătorilor și profesorilor 
din acest oraș intenționează 
să prezinte manualul ca un 
curs suplimentar pentru ele
vii școlilor elementare și me
dii din Japonia in noul an 
de învățărhînt.

Honduras și Salvador
• MINISTERUL DE EXTER

NE SALVADORIAN a adresat 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U. o scrisoare în care acuză 
Hondurasul -de „intenții război
nice“ față de țara sa.

Pe de altă parte, guvernul 
Hondurasului a adresat Organi
zației Statelor Americane o scri
soare în care afirmă că Hondu
rasul este amenințat de „o imi
nentă agresiune armată“ din 
partea Salvadorului.

Cele două țări se află în con
flict asupra unor regiuni de 
frontieră.

« ÎMPĂRATUL HAILE SE
LASSIE al Etiopiei va face 
între 7 și 11 iulie o vizită ofi
cială în S.U.A. El va avea, în 
cursul vizitei, convorbiri cu 
președintele Nixon, secretarul 
de stat, Rogers, și ministrul a- 
părării, Laird.

Festivalul

NIGERIA:

• ÎN R.F.G. AU ÎNCEPUT 
pregătirile în vederea 
lor legislative din 
brie. Se anunță că 
listei de candidați 
creștin-democrate 
Baden-Wurtemberg 
semnat 
Cancelarul nu a fost pînă 
cum deputat în Bundestag. El 
va fi secondat pe lista de can
didați de fostul cancelar Lud
wig Erhard.

alegeri- 
septem- 
fruntea 
Uniunii

28 
în 
ai 
din landul 
a fost de- 

cancelarul Kiesinger.
a-

de la Burgas
• ÎN ORAȘUL BURGAS din 

Republica Populară Bulgaria a 
început cel de-al 5-lea Festival 
internațional de folclor. Timp 
de nouă zile pe scena teatrului 
din Burgas se vor întrece for
mații de cîntece și dansuri 
populare din Bulgaria, Ceho
slovacia, Cipru, Polonia, Româ
nia și Uniunea Sovietică.

„Săptămina păcii

Necesitatea
dialogului

EUGENIU OBREA

CAPETOWN (Republica Sud-Africanâ) : Demonstrație împo
triva apartheidului

Ministrul de externe britanic, 
Miqhael Stewart, a conferit sîm- 
bătă timp de peste patru ore cu 
Okoi Arikpo, comisarul nigerian 
pentru afaceri externe, sosit în 
aceeași zi la Londra. Arikpo a de
clarat dwpă convorbiri că speră să 
se poată ^ptîlni cu un reprezen
tant al Comitetului Internațional

al Crucii Roșii înainte de a părăsi 
Londra, pentru a discuta proble
ma reluării acțiunii de ajutorare a 
victimelor războiului civil. După 
cum se știe, guvernul federal ni
gerian a interzis toate transportu
rile de ajutoare, cu excepția celor 
care trec în prealabil prin Lagos, 
pentru a fi controlate.

S-au scurs doi ani de la începutul conflictului din Nigeria 
fără ca sfîrșitul acestei vărsări de sînge să se apropie. Prețul plă
tit în vieți omenești și bunuri materiale a fost prea scump pen
tru ca acest război să nu constituie, acum mai mult ca altădată, 
o problemă vitală a continentului african care cere un răspuns 
pozitiv imediat. I n milion jumătate de vieți omenești din rîn- 
dul populației civile și peste 200 000 de soldați ai forțelor fede
rale nigerieng șj ai trupelor biăfreze au căzut victime nu numai 
războiului, dar și secătuirii rezervelor de alimente, și aceasta 
într-o țară ca Nigeria cunoscută în lumea africană prin bogăți
ile de care dispune. Războiul a lovit începuturile care păreau 
promițătoare ale unei dezvoltări economice pe care le anunțase 
in 1963 proclamarea independenței de stat. Este acreditată tot 
mai des ideea că conflictul militar nu va putea rezolva situația 
creată în urma divergențelor adinei dintre guvernul federal de 
la Lagos și autoritățile biăfreze și că singurele în măsură să a- 
ducă pacea pentru populația civilă traumatizată de atîtea lipsuri 
sînt negocierile care ar putea îmbunătăți situația prin adopta
rea de bun acord de către cele două părți a unor hotărîri ca : în
cetarea vărsării de sînge, salvarea vieților omenești și a bunuri
lor materiale. Dar așa cum remarca „JEUNE AFRIQUE“ a nego
cia înseamnă a discuta pentru a ajunge la un acord. Această con
diție esențială care ar fi presupus eforturi reciproce pentru a se 
realiza un compromis, respectîndu-se exigențele esențiale ale 
celor două părți, nu a fost pînă acum îndenlinită".

Permanentizarea focarului de război după eșuarea tratative
lor de la Addis Abeba și posibilitatea — pe care majoritatea 
comentatorilor de presă n-o exclud — continuării lui par să 
fie deteiminate de anumite elemente caracteristice evoluției con
flictului. Sleirea forțelor economiei nigeriene, pe care o prezi
ceau foarte mulți imediat după declanșarea lui, nu a avut loc 
decît în parte deoarece aceasta s-a adaptat cu ușurință necesi
tăților de război, beneficiind și de faptul că luptele s-au dus de 
la început pe teritoriul biafrez eliberînd bogatele zone petroliere 

. ale țării de pericolul distrugerilor din timpul bombardamente
lor. De asemenea, un control riguros al capitalurilor și amîna- 
rea plăților în străinătate precum și eforturile de a menține con
stant volumul comerțului exterior au asigurat un oarecare echi
libru al resurselor în devize străine de care Lagosul are nevoie 
pentru a-și procura în continuare armament. Dacă adaptarea e- 
conomiei nigeriene reprezintă elementul care încurajează cercu
rile militare de la Lagos în continuarea războiului, rigiditatea 
pozițiilor biăfreze reprezintă cel de al doilea element care împie- 

. dică deocamdată deschiderea unui dialog. Liderii biafrezi deși 
controlează numai 1 Ia sută din întregul teritoriu al Nigeriei per
severează pe vechile poziții, încurajați, evident, de eforturile su
praomenești ale unei populații hotărîte să lupte și, concomi
tent, să ridice producția agricolă și să folosească la rindul ei ză
cămintele petrolifere situate la vest de. Niger, în condițiile unor 
încercuiri militare tot mai strìnse. Ei se bazează și pe ajutoarele 
furnizate de Crucea Roșie Internațională care le parvin nu în
totdeauna cu regularitate din cauza măsurilor de multe ori con
tradictorii luate de autoritățile nigeriene înainte sau după o o- 
fensivă generală lansată împotriva biafrezilor. Generalul Ojuk- 
uu este pe semne conștient că după căderea orașelor cheie E- 
nugu și Umuahia superioritatea numerică și militară a federa
lilor începe să-și spună un cuvînt din ce în ce mai greu asupra 
enclavei biăfreze. O amînare a ostilităților pe scară largă eare-i 
va permite o regrupare a forțelor armatei sale este așteptată de 
la sezonul foatte ploios care va începe curînd. Din aceste cau
ze inițiativele, și acelea sporadice, nu prea prind rădăcini : pro
punerea guvernului Gowon în legătură cu un control internațio
nal privind securitatea populației ibo într-un singur stat nige
rian (GUARDIANI nu este deloc populară la Oriti, localitatea 
unde se găsește în prezent cartierul general al lui Ojukvvu. Or
ganizarea unui plebiscit în regiunile din Biafra locuite de popu
lații neaparținînd comunității ibo este considerată la Lagos o 
concesie minoră care ar duce la recunoașterea existenței inde
pendente a Biafrei.

Este greu de prefigurat în prezent calea pe care se va ajunge 
masa negocierilor. Incontestabil, însă, o reglementare dictată 
interesele unor populații amenințate cu distrugerea în masă 
un război necruțător și îndelungat se impune cu necesitate 
aceste zile cînd cei doi ani de lupte obligă la bilanțul crud 
unui număr nesfîrșit de victime.

• PRINȚUL CHARLES, 
moștenitorul tronului Regatu
lui Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, și-a încheiat 
vizitele în Țara Galilor. Aces
te vizite au urmat investirii 
sale ca prinț al Țării Galilor. 
O dată cu reîntoarcerea prin
țului la Londra, poliția a ră
suflat ușurată după misiunea 
istovitoare pe care a avut-o de 
a asigura securitatea moșteni
torului tronului în fața acțiu
nilor teroriste ale separatiști
lor galezi.

Frank Borman

în U.R.S.S.
• ASTRONAUTUL AMERI

CAN FRANK BORMAN, care se 
află într-o vizită de 8 zile în 
Uniunea Sovietică, a fost oas
petele „Orașului înstelat“ al 
cosmonauților sovietici. Coman
dantul navei spațiale „Apollo-8“, 
ce a făcut înconjurul Lunii, a 
fost primit de către locțiitorul 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
comandantul forțelor militare

Bonny
„Bonny“, mica mai

muță tailarțdeză, care 
se află pe o orbită cir- 
cumterestră de la 28 
iunie, a început să se 
„plictisească“ în cabi
na sa spațială. Specia
liștii de la Cape Ken- 
nedți, care urmăresc 
evoluția zborului de 
lungă durată al lui

în regiunea

Mării Baltice"
• DUMINICA LA ROSTOCK 

IN R. I). GERMANA, s-a des
chis intr-un cadru festiv, „Săp
tămina păcii în regiunea Mării 
Baltice“. La mitingul ce a avut 
loc cu acest prilej, în piața cen
trală a orașului a luat cuvintul 
Lothar Bolz, președintele Comi
tetului de organizare a Săptă- 
mînii păcii în regiunea Mării 
Baltice. La miting au participat 
conducători de partid și de stat 
ai R. D. Germane, numeroși 
oaspeți din țările baltice, mii de 
locuitori ai Rostock-ului și ai 
altor regiuni ale R. D. Ger
mane.

• MARIAN SPYCHALSKI, 
președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, și persoanele 
care îl însoțesc, au părăsit du
minică R. S. Cehoslovacă înapo- 
indu-se în 
tru zile, 
C.T.K., ei 
ședintelui
Ludvik Svoboda.

patrie. Timp de pa- 
transmite agenția 

au fost oaspeții pre- 
R. S. Cehoslovace,

se plictisește...
Bonny, au declarat că 
mica maimuță se află 
în perfectă stare de 
sănătate, dar manifes
tă tot mai puțin inte
res față de misiunea 
încredințată de exper
ta Centrului de cerce-, 
tare a animalelor de 
pe lingă N.A.S.A.

Citirea diagrameloi 
diferitelor instalații

destinate să urmăreas
că evoluția lui „Bon
ny“ au arătat că acti
vitatea metabolismu- ’ 
lui acesteia a scăzut 
simțitor. Maimuța-as- 
tronaut nu a reușit 
să transforme în ener
gie cantitatea de hra
nă administrată suh 
forma unor tablete.

la 
de 
de 
în 
al

DOINA TOPOR

După aproape 110 ani de 
dominație spaniolă, enclava 
Ifni, situată la liziera Saha- 
rei occidentale, a fost retroce
dată Marocului. După cere
monia retrocedării care a a- 
vut loc la 30 iunie, la 5 iulie 
a fost instalată administra
ția marocană.

Ifni, mică fîșie de coastă, 
mășurînd 80 de kilometri 
lungime și 30 de kilometri 
lărgime, dominată de ultime
le contraforturi ale munților 
Antiatlas, a fost acaparată de 
spanioli în 1860, Madridul 
voind s-o folosească drept es
cală pentru flota spaniolă de 
pescuit operînd între insu
lele Canare și metropolă.

Lăsată în afara tratatului 
marocano-spaniol care sanc
ționa independența Marocu
lui în 1956, enclava Ifni a cu
noscut începînd din anii 1957 
și 1958 o mișcare mereu mai 
puternică și mai organizată 
de eliberare. Patrioții maro
cani atacau frecvent posturi
le militare spaniole astfel in
cit încă de la mijlocul anu
lui trecut presa madrilenă 
vorbea despre Ifni și Rio de 
Oro ca despre „fortărețe a- 
sediate“ care nu mai pot fi 
ipenținute.

In ianuarie, un tratat sem
nat la Fez, între marocani și 
spanioli, stipula că Ifni „va fh 
realipit Marocului în urmă- 

luni". 
fost 

lini" 
con-

realipit Marocului în 
toarele șase-șapte 
Clauzele tratatului au 
îndeplinite și „dosarul 
a fost acum închis. în 
tenciosul relațiilor hispano- 
marocane au rămas însă în 
suspensie alte „dosare“. Este 
vorba de viitorul teritoriilor 
Ceuta și Melilla, precum și al 
Saharei spaniole, toate re
vendicate de Maroc.

A doua zi după solemnita
tea retrocedării de Ia Ifni, 
regele Hassan al II-Iea al 
Marocului sosea la Madrid Ia 
invitația șefului statului spa
niol. Se pare că diplomația 
spaniolă dorește să profite 
de actualul moment de redu
cere a tensiunii dintre Ma
drid și Rabat pentru a încer
ca să determine cel puțin o 
„pauză“ în revendicările ma
rocane privind celelalte te
ritorii în dispută. Interesele 
madrilene se concentrează, 
mai ales, asupra menținerii 
cit mai îndelungate posibil, 
a dominației asupra Saharei 
zise spaniole. Acest terito
riu, de 311 009 km pătrați dis
pune de mari bogății natu
rale., Recent au fost desco
perite în regiunea Bu-Kraa 
zăcăminte de fosfați ale că
ror rezerve, evaluate la a- 
proape două miliarde de tone 
sint considerate printre cele 
mai mari din lume. Tocmai 
aceste zăcăminte fosfatice 
sînt de natură să aducă un 
plus de incandescență relați
ilor hispano-marocane, Raba
tul resimțind o firească ne
liniște în legătură cu concu
rența pe care fosfații din Sa- 
hara (deja prospectați și 
curs de exploatare de 
societatea spaniolă de 
I.N.I.) o pot face 
marocani — unul din 
mai importante capitole ale 
exportului 
madrilene 
înțeleagă 
Saharei“ 
palul punct 
convorbirilor la nivelul 
mai înalt hispano-marocane; 
aceleași surse adaugă că ge
neralul Franco ar fi propus 
guvernului marocan „o par
ticipare marocană la exploa
tarea zăcămintelor de la ~ 
Kraa “.

Rămîne de văzut dacă 
toritățile de la Rabat se 
considera temporar î__
mite cu retrocedarea encla
vei Ifni și cu eventuale alte 
concesii parțiale privind Bu- 
Kraa sau, dimpotrivă, vom 
asista Ia relansarea, cu și 
mai marc vigoare, a reven
dicărilor și luptei pentru re
cuperarea întregului terito
riu în dispută. Oricum, în 
logica lucrurilor, a procesu
lui istoric de decolonizare, 
retrocedarea enclavei Ifni a- 
pare ca începutul 
ultimelor prezențe 
spaniole în Africa

in 
către 
stat 

losfaților 
cele

marocan, 
au 
că 

a

Surse 
lăsat să se 

„chestiunea 
fost princi- 
al agendei 

cel

Bu-

au- 
vor 

mulțu-

sfîrșitului 
coloniale 

de nord.
E. R.
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