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DEZBATEREA DOCUMENTELOR PENTRU AL MEA CONGRES AL PARTIDULUI

A UNITĂȚII MORAL POLITICE
CONGRES AL 
PARTIDULUI A POPORULUI ROMAN
coMimi/i ceneral al partidului

însoțit de Petre Ionescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, și 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, a fă
cut o vizită de lucru pe șantierele 
complexului de irigații din jude
țul Constanța.

Vizita a prilejuit o analiză a 
desfășurării lucrărilor pe aceste 
șantiere, a marilor realizări obți
nute pînă în prezent, a posibili
tăților și rezervelor de reducere 
a cheltuielilor de construcție și 
de scurtare a timpului de execu
ție a lucrărilor. în discuțiile pur
tate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu proiectanți, con
structori și ingineri agronomi, cu 
cadre de conducere din unitățile 
agricole din cadrul complexului 
de irigații, au fost reliefate pro
blemele complexe ale dezvoltării 
și modernizării agriculturii jude
țului, necesitatea folosirii cu 
maximum de eficiență a fondu
rilor alocate de stat pentru lu
crările de hidroameliorații, impor
tanța sporirii contribuției proprii 
a unităților agricole în realizarea 
acestei vaste lucrări menite să 
determine intensificarea produc
ției agricole. Tn vizită la

COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAIIȘESCU
Scrisoarea plenarei lărgite 

a Comitetului Uniunii Ziariștilor 
care și-au exprimat hotărîrea de 
a-și dedica toate forțele, întreaga 
energie și pricepere înfăptuirii 
programului de înflorire multila
terală a națiunii noastre* socialiste. 

Alături de toți cei ce muncesc 
cu brațele și. cu mintea, ziariștii 
văd în documentele ce vor fi su
puse dezbaterii și aprobării Con
gresului al X-lea al partidului un 
program de activitate amplu, mo
bilizator, precis configurat, a că
rui înfăptuire înseamnă asigurarea 
progresului continuu al econo
miei naționale, perfecționarea 
orînduirii sociale și de stat, în
tărirea rolului conducător al 
partidului, dezvoltarea activității 
ideologice, promovarea consec
ventă a politicii internaționale a 
partidului în scopul slujirii cau
zei păcii și socialismului.

Cu deosebită bucurie și satis
facție au primit ziariștii din în
treaga țară înalta apreciere pe 
care partidul o acordă presei, 
radioului și televiziunii, rolului 
pe care-1 au în ansamblul activi
tății ideologice, în promovarea

Plenara lărgită a Comitetului 
Uniunii Ziariștilor din Republica 
Socialistă România, dezbătînd în
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm Tezele C.C. al P.C.R. și 
proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român exprimă ade
ziunea deplină, unanimă a gaze
tarilor din toate instituțiile de 
presă din țara noastră față de 
aceste documente programatice 
de excepțională însemnătate teo
retică și practică, documente prin 
care se conturează în linii cute
zătoare, ferme, viitorul socialist 
ăl patriei, noile izbînzi construc
tive pe care le va înscrie poporul 
nostru în cartea de aur a isto
rici sale contemporane.

‘rălucită sinteză a politicii 
Și , .ice, marxist-leniniste pro
movate cu consecvență de partid, 
a spiritului dinamic, creator, re
voluționar imprimat cu deosebire 
după cel de-al IX-Iea Congres al 
partidului, Tezele și proiectul de 
Directive au găsit un larg răsu
net în rindul maselor largi de oa
meni ai muncii de la orașe și sate

Scrisoarea plenarei Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum 
Consiliul Uniunii Centrale a

Cooperativelor de Consum, întru
nit în ziua de 10 iulie 1969 în ve
derea dezbaterii Tezelor Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român pentru Congresul 
al X-lea al partidului și a proiec
tului de Directive privind planul 
cincinal pe anii 1971—1975 și li
niile directoare ale dezvoltării e- 
conomiei naționale pe perioada 
1976—1980, își exprimă totala sa 
adeziune față de aceste documen
te de înaltă valoare teoretică și 
practică pentru viitorul patriei 
noastre socialiste.

împreună cu întregul nostru 
popor, masele de membri coope
ratori și lucrătorii din coopera
ția de consum au primit cu viu 
interes și mîndrie patriotică Te
zele și proiectul de Directive — 
documente programatice de o ex
cepțională însemnătate.

Prin întregul lor conținut, do
cumentele care vor fi supuse

aprobării celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân exprimă năzuințele vitale ale 
poporului român, stabilind calea 
prin care se asigură o dezvoltare 
dinamică, complexă a economiei, 
progresul general al societății 
noastre socialiste și, pe această 
bază, ridicarea continuă a bună
stării celor ce-muncesc.

Marile schimbări înnoitoare 
realizate în toate domeniile vieții 
politice, sociale, economice în cei 
25 de ani care au trecut de la 
eliberarea patriei, succesele obți
nute în făurirea noii orînduiri 
sociale, confirmă justețea politicii 
Partidului Comunist Român, con
cepția sa științifică asupra con
strucției socialismului, întemeiată 
pe aplicarea creatoare a marxism- 
jeninismului la condițiile și parti
cularitățile concrete ale României.

Dezbaterea de către Consiliul

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

pe însărcinatul cu afaceri a. i. al Uniunii
Sovietice la București

-»

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi dimineața pe I. S. Ilin, 
însărcinatul cu afaceri ad-interiro

al Uniunii Sovietice Ia București, 
la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire prietenească.

(Agerpres)

• DUPĂ CUM REZULTA 
DIN BILANȚUL ÎNCHEIAT 
DE DIRECȚIA DE STATISTI
CĂ LOCALA, producția indus
trială globală a județului Mu
reș a fost depășită în primul 
semestru al anului cu 62 mi
lioane Iei. în comparație cu 
primul semestru al anului tre
cut, în acest an s-a realizat o 
producție cu 568 milioane lei 
mai mare. La producția marfă, 
vîndută și încasată, depășirea 
sarcinilor de plan se ridică la 
34 milioane lei, rcprezentînd 
60 la sută din angajamentul 
anual.
• ÎN ÎNTRECEREA SOCIA

LISTĂ DESFĂȘURATĂ IN 
CINSTEA CONGRESULUI
PARTIDULUI ȘI ANIVERSA
RII ELIBERĂRII PATRIEI, 
unitățile economice din jude
țul Constanța au realizat peste 
planul semestrial o producție 
marfă vîndută și încasată în 
valoare de peste 23 milioane 
lei. Planul de livrări de ex
port, pe prima jumătate a 
anului, a fost depășit cu peste 
5 la sută, ceea ce echivalează 
cu produse valorînd aproape 
19 milioane lei.
• APROAPE 80 LA SUTA 

DIN SPORUL DE PRODUC
ȚIE, evaluat la 180 000 000 lei, 
pe care întreprinderile indus
triale din județul Prahova l-au 
realizat în primul semestru al 
anului, s-a obținut pe baza 
creșterii productivității mun
cii. Acest important indicator

a cunoscut o însemnată cre
ștere datorită măsurilor pre
conizate de comisiile de orga
nizare științifică a producției 
și a muncii, ;' : . ?
folosirii mai bune a timpului 
de lucru, 
dustria chimică, 
bază 
care 
cum 
tului 
sului _ 
ficiarilor o producție 
mentară. în valoare de 50 mi
lioane lei, au obținut întregul 
spor de producție pe seama 
creșterii productivității muncii.

® COLECTIVELE UNITĂȚI
LOR INDUSTRIALE DIN JU
DEȚUL bistrita-nasaud 
întîmpină cel de-al 10-lea 
Congres al partidului și a 25-a 
aniversare a eliberării patriei 
cu succese însemnate în pro
ducție. In primul semestru din 
acest an realizările sînt con
cretizate în depășirea produc
ției globale cu 13 milioane lei, 
ceea ce reprezintă peste 80 la 
sută din angajamentul anual. 
La producția marfă vîndută 
șl încasată realizările depășesc 
cu 3,2 milioane lei prevede
rile Inițiale, fiind depășit an
gajamentul pe întregul an. 
Față de aceeași perioadă a 
anului trecut, în primul se
mestru, volumul producției a 
sporit cu 30,7 milioane lei.

și ca urmare a

Colectivele din in- 
, ramură de 

a economiei județului, 
și-au anunțat de pe a- 
îndeplinirea angajamen- 
luat în cinstea Congre- 
partidului, livrînd benc- 

’ ' supli-

(Agerpres)
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0 lucrare vastă, de Importanță vitală 

pentru agricultura Dobrogei
borat de partid pentru asigurarea 
cu apă a agriculturii noastre, 
pentru obținerea de recolte mari 
și constante — începe la Cerna
voda. Aici, Dunărea va ceda în 
fiecare secundă cîte 200 mc de 
apă — cantitate egală cu cea a 
Oltului și Jiului laolaltă. Debitul 
este reglat matematic după nece
sitățile complexului de irigații 
prin intermediul unui baraj con
struit la o depărtare de 4 km de 
Dunăre.

De la Mangalia nord pînă Ia 
baraj, în apropiere de Cernavo
da, unde începe vizita, prin toate 
localitățile străbătute, prin stațiu
nile de odihnă Eforie Sud, Eforie 
Nord, un mare număr de turiști, 
români și străini, salută cu mul
tă simpatie pe secretarul general 
al C.C. al P.C.R., apoi — prin 
Constanța, Mihail Kogălniceanu, 
Murfatlar, ~ ' . ' '
Medgidia, Mircea Vodă și alte 
localități — mii și mii de oameni 
ai muncii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire 
caldă, entuziastă.

Se aplaudă și se ovaționează 
puternic pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. Mulțimea 
scandează: „P.C.R.", „P.C.R.“,
„Ceaușescu", „Ceaușescu“. Lu
crătorii de pe combinele care se
ceră lanurile de grîu din apro
pierea șoselei, cei care recoltează 
fructele din livezile întreprinde
rilor agricole de stat și coopera
tivelor agricole opresc pentru un 
moment lucrul și vin cu flori de 
cîmp să salute pe oaspetele drag. 
Tinere fete oferă piersici culese

Situat între două uriașe rezer
ve de apă —• Dunărea și Marea 
Neagră — pămîntul Dobrogei 
devine tot mai roditor. în de
cursul anilor, agricultorii din sa
tele dobrogene au dus o luptă 
înverșunată împotriva secetei. A- 
bia în anii construcției socialiste, 
datorită cooperativizării agricul
turii și a sprijinului multilateral 
al statului, pe baza mecanizării, 
chimizării și extinderii irigațiilor, 
a aplicării metodelor avansate de 
muncă, s-au creat posibilități pen
tru sporirea producției agricole, 
în ultimii ani, unitățile agricole 
din acest județ s-au situat la loc 
de frunte pe țară în ce privește 
nivelul recoltelor medii obținute 
la hectar, 
producție 
gații, ce 
strucție, 
Constanța 
guroase impulsuri ce-i vor ridica 
la cote și mai înalte potențialul 
productiv. Lucrare de mari pro
porții, umcă în țara noastră prin 
amploare și soluții de realizare, 
complexul de irigații alcătuit 
dintr-o vastă rețea de canale, 
puternice stații de pompare și 
baraje, va asigura pînă în 1971 
irigarea unei suprafețe de 174 000 
ha. Potrivit calculelor făcute de 
specialiști, pe suprafețele irigate 
recolta de grîu și floarea-soarelui 
va crește cu 50 la suiă, cea do 
porumb și legume se va dubla, 
iar producția de plante furajere 
va crește de trei ori.

Rețeaua marelui complex de 
Irigații din Drobrogea — parte 
integrantă a vastului program ela-

O dată cu intrarea în 
a complexului de iri
sé află acum în con- 
agricultura județului 

va primi noi și vi- Dorobanții, Castelu,

Întreprinderea agricolă de stat Kogălniceanu 

chiar atunci. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu mulțumește cu căldură 
pentru impresionanta manifesta
ție de simpatie și de dragoste cu 
care este întâmpinat de cetă
țenii județului Constanța.

La barai, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. este întîmpinat de 
ing. Barbu Popescu, prim-vice- 
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, de cadre de con
ducere de pe șantierele com
plexului, de proiectanți ai acestei 
lucrări, de numeroși muncitori, 
în fața unor hărți și machete, ing. 
Constantin Săraru, directorul 
Trustului de construcții și îmbu
nătățiri funciare Constanța, pre
zintă stadiul lucrărilor din etapa 
actuală, principalele noduri hidro
tehnice ale complexului de iri
gații. Se arată că pînă acum a 
fost dat în exploatare sistemul 
Medgidia Nord, care asigură iri
garea unei suprafețe de 24 000 
ha, deținute de 4 întreprinderi 
agricole de stat și 7 cooperative 
agricole de producție. Alte 23 000 
ha urmează a fi irigate prin intra
rea în funcțiune a celui de-al doi
lea sistem — Mircea Vodă. De 
pe baraj sînt admirate lucrările 
executate cu măiestrie de cons
tructori : barajul, stăvilarele, ca
nalul magistral lat de 86 de metri, 
care conduce apa prin curgerea 
gravitațională pînă la prima sta
ție de pompare de la km 18.

Sînt lucrări de mare amploare 
și complexitate, care au necesitat 
un volum de excavații și terasa- 
ment în pămînt și în stîncă ce 
depășesc 42 milioane m.c. Din 
acest volum uriaș de lucrări s-a 
executat pînă acum mai mult de 
jumătate. Secretarul general al 
C.C. al P.CR. este informat că 
pentru construcția barajului, ca
nalelor și stăvilarelor se vor fo
losi peste un milion tone ciment.

Rețeaua de canale și conducte 
subterane va totaliza o lungime 
de peste 4 500 km, întregul com
plex de irigații va împînzi cu 
conducte, canale și stații de pom
pare terenurile a 27 de între
prinderi agricole de stat și 60 
de cooperative agricole de pro
ducție.

Pentru realizarea acestui com
plex de irigații, statul a alocat 
fonduri în valoare de 2,173 mi
liarde Iei; la acestea se mai a- 
daugă investiții în valoare de 
450 milioane lei făcute de coo
perativele agricole de producție 
din creditele acordate de stat și 
din fonduri proprii. Subliniind 
importanța pe care o are com
plexul de irigații pentru ridica
rea fertilității terenurilor agrico
le din această zonă, pentru obți
nerea în mod constant a unor 
producții ridicate, chiar și în 
anii cu precipitații reduse, tova
rășul Nicolae Ceaușescu felicită 
călduros pe realizatorii acestei 
impunătoare lucrări de hidro
ameliorații pentru hărnicia și 
priceperea cu care au muncit, 
învingînd numeroase greutăți 
provocate de condițiile naturale 
deosebit de neprielnice. Secre
tarul general al C.C. al P.C.R., 
subliniază apoi necesitatea folosi
rii cu maximum de eficiență a sis
temului de irigații după intrarea 
în exploatare. De asemenea, re
comandă specialiștilor de pe 
șantiere să mobilizeze toate efor
turile, astfel ca celelalte sisteme

GHEORGHE SECUIU 
ION HERȚEG
EMIL MARINESCU 
NICOLAE SIMION

(Continuare în pag. a lll-a)

Ce înseamnă să fii cult? Ce
înseamnă să fii modern?

Prof. univ. VIRGIL

ce Înseamnă
SĂ FII MODERN?

Omul modern, exponentul 
epocii sale, dar și al vremii în 
cursul ei neîntrerupt, caută în 
epoca sa adevărurile din tot
deauna ale vieții și le slujește, 
trăiește în ritmurile lor speci
fice zilelor, totdeauna noi, cau
tă și găsește limbajul care în-

Strănepoții lui Pitagora 
in competiție 
internațională 

științific. Ieri, îi aveam pre- 
zenți pe cei mai buni mate- 
maticieni-elevi din 14 țări 
(Austria participînd Ia Olim
piadă doar cu observatori).

Chiar și pe acel prezent 
aici, în sală, doar ca invitat, 
deci neangajat în concurs, at
mosfera îl angajează, ca stare 
emoțională și solemnă, în con
curs, alături de cei 112 concu- 
renți.

La tribuna prezidiului, pa
tronată de stegulețele cu cu
lorile fiecărei țări participan
te, ia loc juriul — cei care, 
timp de patru zile, Ia Snagov, 
în secret deplin, au deliberat 
asupra celor șase probleme pe

care vor trebui să le rezolve 
concurenții timp de două zile 
— 10 și 11 iulie. în sală, aș
teptând realmente cu nerăb
dare să înceapă concursul, să 
treacă peste primul handicap 
—■ cunoașterea problemelor 
de concurs — concurenții din 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Ce
hoslovacia, Franța, R. D. 
Germană, Iugoslavia, R. P. 
Mongolă, Olanda, Polonia, 
Suedia, Ungaria, U.R.S.S., Ro
mânia.

Cuvintele de bun venit și 
Se îndemn, adresate tuturor,

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a IlI-a)
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cîntă semenii. A fi modern în
seamnă a ști că au fost și vor 
fi astfel toți cei care au adus 
omenirii ceva nou, au contri
buit la evoluția ei, firească și 
neîntreruptă. Modern ești cînd 
pășești în viață, odată cu cei
lalți, în marele marș al civili
zației, modern ești dacă ai con
știința responsabilității față 
de elevarea speței și puterea 
de a fi partizan al noului. A fi 
modern înseamnă a fi capabil 
să pătrunzi adînc în esența fap
telor, înseamnă a fi în stare să 
extragi și să cultivi mlădițele, 
flori nebănuite încă pentru cei 
mulți. A fi modern înseamnă a 
da prin capacitatea ta deose
bită valoare de circulație nou
lui, înseamnă a crea valori 
spirituale și materiale pentru 
contemporanii tăi, avînd drept 
criterii străvechi și definitive, 
perene ca existența, frumosul 
în viață și binele oamenilor. 
Modernitatea implică valori 
de structură și capacități de 
perspectivă, presupune tărie a 
credinței, putere de luptă și 
altruism. Modernitatea pretinde 
încredere în chemarea ta și 
consecvență, putința de a în
frunta prejudecăți sau obiș
nuințe și calitatea de a nu aș
tepta altă satisfacție decît aceea 
care o poate aduce afirmarea 
largă a ideilor tale, consolida
rea drumului inițiat, și chiar 
tăria de a observa că nu se 
mai știe, pentru că în mod 
obiectiv n-are importanță, cine 
a fost inițiatorul. A fi modern 
înseamnă a fi puternic, a nă- 
zui către întîietate și noblețe 
spirituală, a nu fi lipsit de mo
destie, a găsi mulțumire în a 
cuprinde cît mai mult și a da 
măcar pe atîta.

Modernismul are implicații de 
structură j moda în multiplele

ei manifestări, fără să minima
lizăm locul ei în viața oameni
lor, ca expresie a dorinței de 
noutate, are mai mult parame
trii de asociere. Chiar relația 
noastră, transcrisă în cuvinte, 
cu noțiunile și chiar cu funcțiu
nile diferă, modernitatea pre- 
supunînd un proces propriu, 
intern al omului care, este mo
dern, ca ceva ce implică un 
conținut; în timp ce moda 
nu-și poate permite să pără
sească suprafața, de aceea spu
nem doar că omul este la modă, 
în pas cu moda și așa mai de
parte, ceea ce presupune o aso
ciere la... Noțiunea de moderni
tate înglobează și moda, dar sfe
ra ei tinde către plus infinit, în 
timp ce aceea a modei este li
mitată și foarte variabilă, în 
funcție nu totdeauna de factori 
importanți. Modernitatea re
zultă, în general, dintr-o atitu
dine conștientă față de viață, 
existența „la modă“ sau „în 
modă“ își are explicație mai cu 
seamă în mimetism. De aceea 
moda poate face ravagii prin
tre cei care numai moderni nu 
sînt, sau mai cu seamă printre 
aceia. De aceea hippy cu toate 
că aderă la și reprezintă o 
modă care a făcut prozeliți 
d'estui, nu sînt moderni.

Dacă ar fi să ne referim mai 
întîi la aspectele modei vesti
mentare, sau la cele ce țin de 
înfățișare, mai evidente, nu de 
mult a fost la modă tunsufa 
„cicero“, astăzi la modă se ara
tă a fi părul lung, în modă fe
minină cînd rochii lungi, foar
te lungi, scurte sau foarte scur
te. Aceasta este moda tradusă 
în înfățișare și îmbrăcăminte și 
omul ține seama de ea pentru 
ta moda lansată din cunoscuta 
nevoie de variație și noutate a 
noastră, prin preluare, mimeti
că sau determinată de cine știe 
ce condiții, devine, la rîndul ei 
prin proliferare, un factor obi-

(Continuare în pag. a ll-a)

Tn mai multe scrisori primi
te în ultima vreme, revine o 
problemă : „Poți transforma 
un om ?" Bineînțeles, fiecare 
— sau aproape fiecare — 
pune întrebarea într-alt sens. 
Astfel, un tînăr din Medgidia 
îmi scrie textual : „Toate 
problemele mele actuale se 
reduc la una singură : este 
timiditatea o boală ? Și da
că esté, cum se poate vin-

Da, poți
transforma

un om!
de MIHAI STOIAN

deca ?' Corespondentului 
meu din Medgidia i-aș putea 
răsturna întrebarea, întrebîn- 
du-l : „Ce anume te face să 
crezi, să bănui, sau hai să 
zicerp să ai doar impresia 
că timiditatea este o boa
lă ?" Firește, pot primi de la 
el răspunsul întemeiat că to
tul depinde de zona de ma
nifestare a timidității și de 
urmările ei pe pianul dez
voltării integrale, complexe 
a tînărului. Pentru contrast, 
însă, n-am decît să mă refer 
la rîndurile scrise de un 
cititor din Cristian, om vîrst- 
nic : „într-o seară veneam 
acasă, ceva mai tîrziu decît 
de obicei. Pe trotuar, în 
dreptul stației de autobuz, 
stăteau patru tineri, trei bă
ieți și o fată, care ocupau 
trecerea pe toată lățimea 
(Continuare în pag. a ll-a)
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trecutuluiși spirituale a

(Prin telefon de la trimisul 
nostru).

Inițiată anul trecut, dar tn- 
scriindu-se în linia unor vechi 
tradiții sibiene (legate de 
„Astra" și de asociația săseas
că Sebastian Hann Verein), 
acțiunea de înființare de co
lecții etnografice și muzee să
tești a continuat, în cadrul 
Festivalului „Cibinium ’69“, 
prin deschiderea Casei-muzeu 
de la Cristian și a Muzeului 
de la Gura Rîului.

La Cristian, după primirea 
sărbătorească făcută oaspeți
lor de Vestita fanfară a local
nicilor îmbrăcați în frumoase 
costume populare, președinte
le Comitetului municipal pen
tru cultură și artă Sibiu, dr. 
Cornel Irimie, a rostit un fru
mos discurs inaugural. A ur
mat, apoi, vizitarea Casei- 
muzeu. Clădirea veche, da- 
tînd din secolul al 17-lea, e 
alcătuită din mai multe ca
mere cu destinație strictă : 
camera mică a bunicilor, ca
mera cea mare pentru păstra
rea obiectelor de vestimenta
ție, încăpere nelocuitâ servind 
doar la primirea musafirilor 
cu ocazia unor momente deo
sebite — nuntă, botez — ca
mera de locuit etc..

în după-amiaza aceleiași 
zile (9 iulie a. c.). în comuna 
Gura Rîului, așezată de-a Iun- ; 
gul Cibinului, a avut loc 
inaugurarea celui de-al doilea 
muzeu. în cuvîntul de deschi
dere, primarul comunei,

sile Bobițiu, a adresat un cu- 
vînt de mulțumire donatori
lor, culegătorilor, Muzeului 
Bruckenthal. Comitetului ju
dețean pentru cultură și artă 
Sibiu, în general tuturor ace
lora care au contribuit la 
crearea acestui muzeu, reali
zat ca „expresie a dragostei: 
și admirației față de bogăția 
și frumusețea artei populare 
vechi și noi, din dorința de a. 
păstra pentru urmași, peste 
ani, vechile mărturii din viața 
moșilor noștri“. Au mai luat 
cuvîntul, salutînd inițiativa, 
localnicilor, Maria Fanache,, 
președinta Comitetului jude- 

'' țean pentru cultură și artă.
Sibiu, Vasile Drăguț — din 
partea Direcției Muzee și 
Monumente din CS.C.A. și 
dr. Cornel Irimie. care a în- 
mînat organizatorilor, din par
tea municipiului, Cartea de 
aur a muzeului. Vizitarea a- 
cestuia ne-a prilejuit statorni
ce si frumoase amintiri. Cele 
1 200 de obiecte expuse evocă 
nu numai strălucirea artisti
că a produselor locale, ci și 
activitatea asiduă a locuito
rilor materializată în unelte 
de stînă, o largă gamă de 
produse textile, obiecte de 
port pentru femei și bărbați, 
obiecte din piele 
colțuri de interioare 
etc.

Miercuri seara, în 
va de lingă 
Rîului, a avut loc un 
de cîntece bătrînești

din Mărginim©“), susținut de 
ansamblul căminului cultural 
din Boița-Tălămcel. de corul 
căminului cultural clin Gura 
Rîului și de grupul vocal al 
căminului cultural din Ves- 
tern.

în după-amiaza zilei de as
tăzi, cea de-a cincea zi a Fes
tivalului. va avea loc, la ceta
tea Cisnădioara, un recital 
de balade și legende populare 
săsești, iar seara, în Piața Au
rarilor din Sibiu, premiera 
„Die fromme Helene" după 
Wilhelm Busch. Asupra aces
tor manifestări, vom reveni 
cu amănunte în transmisia de 
mîfae.

Orașul de pe malul Dună
rii — Giurgiu — va păstra 
printre amintirile sale și o 
întîlnire emoționantă cu ge
neralul Emi'Jian Ionescu, 
participant la arestarea gu
vernului Antopescu. Aproa
pe 300 de tiișeri veniți la 
casa de culturiă, au ascultat 
cu viu 
oaspetelui 
pregătirea 
insurecției 
gust ’44, momentul arestării. 
Au făcut cunoștință mai de
vreme cu 
aflată sub 
în August 
oaspetelui.

Acțiunea 
Comitetul județean Ilfov al 
U.T.C. și Comitetul organi
zatoric 
războiul antifascist, 
scrie 
care 
două

interes relatările 
de onoare despre 
și desfășurarea 

din zilele lui au-

file din lucrarea 
tipar „La Palat, 
1944“ aparținînd

organizată de

al veteranilor din 
, se în- 

în cadrul acțiunilor 
au loc în cinstea celor 
mari evenimente.

SABINA CArAUȘU I. BORDEIANU

brigadier I
I

VALENTIN BUZLEA

și lemn, 
specifice

Gura 
récital 
(„Flori

Dumbrâ'
comuna

I

Expoziția dragostea
pentru meserie

FÂNUȘ bAileșteanu

fotografii a studentului E. URSE,

ce inseam- 
de... „ma- 

autobuzelor 
Mulți vor

„masa"

Dalida" — din Expoziția de , a ,
deschisă la Casa de cultură a studenților din București

999...
...de tineri din comunele șf 

orașele județului Covasna au 
fost primiți, în cel de-al II-lea 
trimestru ai anului curent, in 
rindurile Uniunii Tineretului 
Comunist — ne informează 
Comisia organizatorică a co
mitetului județean al U.T.C.

PREMIERĂ DE
în localitatea Săcuieni, ju

dețul Bihor, s-a înscris un e- 
veniment ce întregește mono
grafia comunei: inaugurarea 
șantierului național al tinere
tului. Peste 100 de studenți 
de la Institutul de studii eco
nomice din Cluj și Institutul, 
pedagogic de 3 ani Oradea 
au fost felicitați, cu acest pri
lej de ing. Ioan Dangoș, 
membru al biroului comitetu
lui județean al U.T.C., și de 
tov. Marin Armășelu, inginer 
șef al T.C.I.P. Șantierul sis
temului de desecare si regu-

In cinstea celui de al X-lea 
Congres al partidului și a 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute a avut 
ioc, în sala Victoria din Iași, 
vernisajul unei expoziții cu 
lucrări ale elevilor din șco
lile profesionale, liceele de 
specialitate și de specializare 
post-licealâ din județul Iași. 
Expoziția cuprinde un bogat 
sortiment de produse execu
tate după un regulament e- 
laborat încă din toamnă de 
Comitetul județean al U.T.C. 
în colaborare cu Inspectora
tul școlar județean : de ia 
unelte și scule, tnâchcte și 
desene, la diplomele cîști- 
gate cu ocazia diferitelor 
concursuri, de la microapa- 
rate și mlcroinstalații la pră
jituri și torturi, de la micro- 
tender. de locomotive, la 
arabescuri persane și mozai
curi în desene, de la lucrări 
de diplomă ale elevilor ab
solvenți anul aceasta, la ac-

■>>«*>*•■ ffg 
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• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Patria (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (orele 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 i 
21), Grădina Expoziției (ora 20,30).
• OMUL MOMENTULUI rulează
la Luceafărul (orele 9 : 11,15 :
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21). Grădina 
Doina (ora 20.30).
a COMISARUL X și BANDA 
„TREI CÎINI VERZI" : rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45), Festival (orele 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 Fes
tival (ora 20,30), Stadionul Dina- 
mo (ora 20,30).
» ULTIMA TURA rulează la Vic
toria (orele 9 ; 11 : 13 : 15 : 17 : 19: 
»’,ARMATA CODOBATURILOR“ 
DIN NOU IN LUPTA rulează la 
Lumina (orele 8,45—16,30 în con
tinuare , 18,45 ; 20,45).
a TARZAN-OMUL JUNGLEI ru
lează la Doina (orele 11,30 : 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30 — program pentru 
copii orele 9—10), Drumul Sării (o- 
rele 15,00 ; 17,30 ; 20,00). Viitorul (o- 
rele 15,30 ; 18,30).
» APELE PRIMĂVERII : rulează 
la Viitorul (orele 20,30)
» LA DOLCE VITA rulează la To- 
mis (orele 9—12,15 în continuare ; 
16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 ; 
13,00 ; 16 30 : 20,00), Grădina Tornis 
(Ora 20.30).
» GUSTUL MIERII : rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 : 20,30).
» NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar <o- 
rele 8,30—14 tn 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 Libertății (ora 20,30).
» STRĂIN IN CASA rulează la 
Grlvlța (orele 9,00 : 11,15 : 13,30 ;
16,00 ; 18.15 ; 20,30).
» ADIO, GRINGO ! rulează Ia 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—18,30 
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) .
• NEÎMBLÎNZITA ANGELICA î 
rulează ia Bucegl (orele 9,00 l
11.15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,15), Volga (o- 
rele 9—16,00 în continuare ; 18,15 ;
20.30) , Grădina Bucegl (ora 20,30). 
o COMEDIANȚII (ambele serii) 
rulează la Unirea (orele 15,00 ; 
18,00), Grădina Unirea (20,45).
A 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 
Ja Cotroceni (orele 15,30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15,30 ; 16,00 ; 20,15).
• CĂSĂTORIE PRIPITA rulează 
la Cotroceni (ora 20.30).
A SÎNGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Giulești (o- 
rele 15,30 ; 18,00 : 20,30).
• ARUNCAȚI BANCA
rulează la Floreasca < 
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; Ic,*» .
Gloria (orele 9,00 j 11.15 ; 
16,00 ; 18,15 ; 20,30), Aurora 
9,00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
20,15), Grădina Aurora (ora
• AM DOUA MAME ȘI DOI 
rulează la Moșilor (orele 
18,00), Grădina Moșilor (ora 
e NU VOR FI DIVORȚURI

In aer
(orele 9,00 :

ie.15 : ------
ir.ia ;
Aurora

15,45 ;

20.30) , 
13,30 ; 
(orele 
18,00 ;
20.30) . 
TAȚI

15,30 
20,30).

_ U --............... ru
lează la Popular (orele 15,30 : 18,00: 
20,15).
» 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 INDRĂGOSTIȚI-
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) , Buzești (orele 15,30 ; 18,00 ;
20.30) , Grădina Buzești (ora 20,30).
■ DRUMUL SPRE SATURN. 
SFÎRȘITUL SATURNULUI rulea
ză la Pacea (orele 15,45 : 18,00 ;
20,15).
> RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Crîngașl (orele 15,30 ; 
18,00 ; 20,15).
a WINNETOU (seria a ni-a) ru
lează la Munca (ora 10.00).

la• PROFESIONIȘTII rulează 
Grădina Rahova (ora 20,30). 
».CĂLUGĂRIȚA ȘI COMISARUL 
rulează la Progresul (ora 20,30).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE rulează la Timpuri Noi 
(orele 9,15 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ;
20,45).

VINERI, 11 IULIE 1969

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (La Teatrul de Vară He
răstrău) : D-ALE CARNAVALU
LUI — ora 20,30 ; Teatrul satiric- 
muzical „C. Tănase“ (la Grădina 
Boema) : FEMEI, FEMEI, FEMEI 
— ora 20,00 ; Ansamblul „Perinlța“ 
(în Sala Teatrului „C. I. Nottara''): 
PEHINIȚA MEA — ora 19.00.

• 10,00 Limba rusă (reluare), 
e 10,25 Limba spanio.'ă (reluare). 
O 10,50 „La șase pași de o 
excursie“. Emisiune-concurs pen
tru pionieri și școlari. Participă 
echipele reprezentative ale școli
lor din județele Constanța și Dolj 
(reluare). • 11,50 închiderea emi
siunii de dimineață. • 17,30 Bu
letin de știri. • 17,35 Lumea co
piilor. Cel trei mușchetari, epi
soadele 11 și III. • 18,05 Premiați 
la Olimpiada d6 fizică de la Brno.
• 18,15 Pe scenele lirice ale țării 
— Iași, e 18,45 Tele-universitatea. 
Ciclul „Om, societate, știință“. 
Omul și cibernetica (I). • 19*15 
Cîntece și jocuri populare.
• 19,30 Telejurnalul de seară.
• 20,00 Congresul al X-lea al
P.C.R. Secvențe din marea dezba
tere. • 20,15 Film artistic : Sfîrși- 
tul agentului W. 4. C. O comedie 
polițistă a studiourilor cehoslova
ce. • 21,40 Monografii contempo
rane : Noua poartă a București u- 
lui. • 21,55 Reflector. • 22,10
Filmele documentare : „Ulan Ba- 
tor“ și „Călătorie prin Mongolia“.
• 22,30 Telejurnalul de noapte șl 
Buletin meteorologic. • 22,45 Pu
blicitate. • 22,50 Mult e dulce șl 
frumoasă. • 23,15 închiderea emi
siunii.

Biologia cunoaște azi o for
midabilă dezvoltare, desco
peririle ei trecînd pe primul 
loc al actualității științifice. 
200 000 de biologi încearcă 
azi, în toată lumea să pă
trundă tainele celulei vii.

O dată cu descoperirea 
„codului genetic“ de către 
Crick, Watson și Wilkins în 
1953 (laureați pentru aceasta 
cu premiul Nobei) s-a con
statat că la nivelul molecu
lelor nu există o diferență 
radicală intre materia vie și 
cea neînsuflețită. Și una și 
alta pot fi descrise în ter-

sănătos ?

larizare a văii Ierului va con
tribui — o dată cu termina
rea lucrărilor la finele anului 
viitor, la scoaterea de sub in
fluența excesului de umidita
te a unei producții de peste 
60 000 ha. Brigadierii vor 
munci la diferite puncte, po
dul din sectorul Valea lui Mi
hai, stația de pompare Din- 
dești, construcția de prefabri
cate necesare altor lucrări etc. 
Primul lot a pornit la lucru. 
Succes /

variu și microprășitoare 
sapele împlîntate în 
printre lujere de porumb. A 
remarcă pe cineva ar fi 
foarte greu. Să amintim, to
tuși, că ău creat o impresie 
deosebită exponatele elevi
lor de la Grupul șcqlar de 
construcții Iași, Școala pro
fesională specială nr. 4 (sur- 
do-muți), Grupul școlar co
mercial Iași, Liceul agricol 
Podul Iloaiei, mărturii eloc
vente ale ingeniozității ado
lescentine, ale dragostei pen
tru meseria aleasă.

menii unor procese fizico- 
chimice ce se desfășoară 
după aceleași legi. Trebuie 
să menționăm că ipoteza 
„codului genetic“ a fost pînă 
de curînd o speculație teo
retică ; abia în martie anul 
acesta ea a fost definitiv 
confirmată datorită unui 
student american, în vîrstă 
de 26 de ani, Jack Griffith, 
care după doi ani de efor
turi a izbutit să fotografieze 
pentru prima oară o mole
culă de ADN. Structura ei 
s-a dovedit a fi identică 
celei descrise teoretic.

Dezvoltindu-se cercetările 
genetice au adus și alte sur
prize în domenii unde se 
considera că avem cunoștin
țe sigure și solide. Un alt 
laureat al premiului Nobel, 
profesorul francez Lwoff, a 
remarcat că în organismele 
vii există virusuri care pot 
să rămînă vreme îndelun
gată nu numai pasive ci 
chiar nedecelabile — pentru 
ca într-o bună zi ele să iz
bucnească, multiplicîndu-se 
exploziv. Integrat în mate
rialul genetic al celulei, vi
rusul așteaptă clipa cînd 
echilibrul imunologic al or
ganismului se rupe și la rîn- 
dul său... irumpe. Experien
țele au arătat că un virus 
cancerigen poate foarte bine 
să dispară, aparent, în ce
lule umane. O nouă concep
ție despre boală și sănătate 
apare astfel în discuție : ma
ladiile, cel puțin unele din
tre ele, s-ar datora nu unei 
molipsiri (fiindcă omul 
poartă in el numeroși viruși 
deghizați sub aparența unor 
celule sănătoase), ci apari
ției unor factori interni care 
creează brusc condiții favo
rabile înmulțirii acestor duș
mani, a căror perfidie este, 
după cum se vede, invers 
proporțională cu dimensiu
nile lor.

Fluente, fără inutile con
torsionări, versurile lui 
Paul Sân-Petru împrumu
tă ceva din mlădierea unde
lor cutreierind spații lim
pezi. Ele evocă o vîrstă 
a-nceputului de istorie libe
ră, cînd „liniile lumii des- 
legate" capătă alcătuiri lă
untrice, mai profunde. O 
vîrstă a primenirilor, a pul
sațiilor regeneratoare ale 
sevei ureînd către sensuri 
inundate de lumină. Uneori, 
această lumină împietrește — 
liric — în răceala străvechi
lor ghețari tăcînd în munți ; 
alteori, figurează o limpede 
insulă de apă în verdele in
tens al primăverii. Refuzind 
inerția, „zăbovirea“, poetul 
năzuiește necontenit către 
„starea de prag“, de mereu 
proaspăt echilibru al lumii: 
„pe unde scapă norii spre 
zăpezi, / unde se-ntim- 
plă-ntoarceri în cristale, / 
unde o vorbă inversează 
sentimente". De fapt, în a- 
cest volum, „vorbele“ există 
numai in măsura în care 
prefațează o stare de cîntec, 
o fină arhitectură de sune- 
tej Turma de oi scăpate-n 
rouă impresionează doar 
timpanul poetului : „Nu știu 
ce meșter a intrat în sat / 
Și l-a umplut cu clopote 
mărunte, / Dau buzna-n 
rouă turmele pletoase / în- 
clinchetind tăcerile de mun
te“. Timpan care surprinde 
melodia drumurilor caden
țate de cai și care tună în 
fiecare cerc, al vîrstei ce 
suie către un spațiu rotund, 
de liniște compactă.

Paul Sân-Petru intențio
nează și proiecții panorami
ce, în care sunete, arome și 
culori se intersectează, dar 
nu-și răspund într-o unică 
gamă. O anume discordanță 
de tonuri se face simțită pe 
alocuri, stânjenind oarecum

receptarea tuturor silabe
lor poetului. Pentru a ajun
ge la 
re) a 
într-o 
rație, 
într-o 
un al 
mfediocru : 
conduc 
tului / amestecindu-ne / In
tr-o singură respirație-a lu
mii". („Fluxul văzduhului“). 
In continuare, poezia devine 
excelentă, iar vraja pe care 
o degajă ea se prelungește

imaginea (tulburătoa- 
fraternizării omenirii 
imensă, unică respi- 

trebuie să acceptăm, 
strofă cam inegală, 

doilea vers perfect 
„Rîuri de aer / 

rotunjimea pămîn-

CRONICA

și în „Zbor ancestral“. Nă
zuința către eliberarea de 
povara gravitației se aso
ciază cu nostalgia zborului, 
într-un ritm grav, încărcat 
de solemnitate : „Cu munți 
mi-apasă timpul amintirea / 
Prin eă ca să răsuflu nu 
mai pot — / Să-i fi uitat eu 
trupului zidirea / De pasă
re, cu albăstrimi cu tot?" 
Bolnav de zare, autorul re
fuză orice captivitate. Și, 
mai ales, încătușarea poso
morită a morții. Zvircolirile 
conștiinței obsedate de ine
vitabila trecere au, însă, în 
ele ceva impur și zadarnic. 
Preluind din folclor viziu
nea firească asupra sfirșitu- 
lui și de Ia Sadoveanu — li
niștea transfigurată a aces-

tui moment, Paul Sân-Pe- 
tru uptează pentru vălul de 
taină cu care acoperă natu
ra orice lipsă. Căci, nemuri
rea. dacă nu este chiar o 
problemă de consimțămînt, 
rămîne, în orice caz, una de 
luciditate. Mai bine zis, de 
eclipsă a ei : „Doar mierlele 
cu glasul acrobat ./ și cerbii, 
crengi de os înmugurind, / 
se irosesc în taină dintr-ai 
lor, / iar cei rămași, prea 
gemeni arătînd, / se cred 
mereu aceiași — în voia lor, 
Iăsați nemuritori". îndoia
la din „Iona“, fără să aducă 
surprize lirice deosebite, re
zistă printr-o ipotetică des
cindere în infern.

In plan cromatic, ar fi de 
sesizat abuzul de verde și 
albastru. Drămuit cu mai 
multă zgircenie și tact ar
tistic, albul se irizează, însă, 
de o inefabilă poezie, fii 
semnifică, pe rînd, tristețea 
angelică, incandescența va
rului („jar în alb așteptă- 
tor“), liniștea hibernală, in
somnia nopților de veghe, 
modestia rodirii copacilor 
in acel „drept și sincer ano
timp“ al florilor. Și, de ase
menea, fondul pur al nemăr
ginirii. Incît, germinat pe 
deplin in sufletul poetului, 
albul se sonorizează în vo
cabule perfect desenate în 
auzul nostru.

Iar dacă, pe acest fundal, 
petele de umbră se recunosc 
cu mai multă ușurință, nu 
e mai puțin adevărat, însă, 
că și reușitele se conturează 
mai distinct, file nu lasă 
doar „urme" în acest volum 
de debut, ci certitudini, pe 
care, indiscutabil, talentul 
lui Paul Sân-Petru le va 
confirma în viitor.

NICOLAE BALTAG

O ÎNTREBARE PE zi: Ce este ora de...
a autobuzelor I. T. B. ?

Știți 
nă ora 
să“ a 
I.T.B. ? 
fi tentați să răs
pundă, probabil: 
ora la care sînt a- 
limentate autobu
zele cu Iubrifianți 
și carburanți, 
roare ! ~
„masă“ 
oră la 
buzele 
adună 
la 
Piața Scînteii, 
timp ce 
așteaptă pe traseu. 
Cel puțin, asta a 
fost explicația da
tă de tovarășa in-

Ora 
este 
care 
liniei 

cîte 
capătul

fi
de 

acea 
auto- 
31 se 
10—12 

din 
i, în 

călătorii

casatoare de pe 
turul 38 al șusnu- 
mitului 
marți, 
jurul 
cînd la stația ter
minus erau strinse 
11 (unsprezece ! I) 
autobuze... „flă- 
mînde".

Este pentru a 
cincea oară cînd 
întîlnim această 
situație (sau simi
lară), cu toate că 
orele sînt diferite, 
și asta fără a ur
mări in mod in
tenționat !

S-ar putea 
și alte autobuze, 
de pe alte linii

(Ormare din pag. I)

autobuz, 
8 iulie, în 
orei 19,30,

să „flămînzească“. 
Nouă, însă, ne 
este neclar, încă, 
ce înseamnă a- 
ceastă oră de „ma
să“. Dacă ea se re
feră la personalul 
de deservire, nu 
vedem de ce a- 
ceasta nu s-ar face 
eșalonat, de Ia ma
șină Ia mașină. 
Oricum, tot nu pot 

toate 
la a- 

o 
întrebare :

1

Noua gară din Orșova

(Ormare din pag. I) prins 
proprii 
porului

ce Înseamnă fii
MODERN ?

■

ur*.

ca

lua „masa“ 
autobuzele 
ceeași oră ! Și 
altă
tramvaiele nti „mă- 
nîncă"?

S. UNGUREANU

ectiv pentru o anumită perioa
dă. Moda ajunge să determine 
preferințe, să nască gusturi, să 
corecteze păreri despre frumos, 
să domine o vreme. Moda, bine 
înțeles, nu este numai vestimen
tară, există o modă și în muzi
că, în diferitele ei genuri, în 
artele plastice, ca și în multe 
alte domenii ale activității uma
ne. Moda fiind totuși o chestiu
ne în mod obiectiv superficială 
este ca manifestare foarte rela
tivă, variabilă, lipsită de cali
tatea definitorie. Unii au bar-

bă, alții n-au barbă, într-un loc 
purtarea bărbii devine mani
festare de nobilă solidaritate, 
intr-altul este o expresie a ne
glijenței și necurățeniei, în al- 

subliniere a 
nu adeziu- 
manifestări

trotuarului, l-am ocolit și to
tuși m-am pomenit atins, din 
„greșeală", cu cotul. Sau alt 
caz: merg l~ „A"‘------
cu soția, după tîrguieli, 
loc ei să intre, vreau să intru 
și eu, dar mă ciocnesc de 
doi elevi cu numărul pe braț 
și-atunci, ironic, mă dau de-o 
parte și-i poftesc pe ei să 
iasă primii, ceea ce ei și fac, 
senini, ca și cum asta li s-ar 
fi cuvenit. Mă întreb : dacă 
la tinerețe unii sînt așa, apoi 
cînd or fi de vîrsta mea și 
vor avea griji cu lucrul, cu 
casa, cu copiii, cum or să se 
mai poarte în lume ? Felul 
acesta de tineri sînt încă o 
plămadă moale, de ce să ne 
chinuim mai încolo să-i 
transformăm, să-i reeducăm, 
cînd tot atît de bine — nu 
spun tot atît de ușor — ar 
fi să-i educăm deocamdată 
mai cu mînă sigură".

Indiscutabil, orice exces 
poate fi socotit o boală, fie 
că-i vorba despre timiditate, 
fie că-i vorba despre obrăz
nicie... Dar,.la prima vedere, 
parcă ne împăcăm mai bine 
cu timiditatea, ea ni se pare 
mai puțin nocivă. Așa să fio 
oare ? Timiditatea lasă re
ziduuri grave în om, în tînăr, 
îl împiedică să comunice cu 
ansamblul, cu ceilalți oa
meni, să stabilească relații 
deschise, exacte, ceea ce, în 
ultimă instanță, demonstrea
ză că avem de-a face cu o 
trăsătură dăunătoare pe 
plan social ca și cele aflate 
pe reversul medaliei : duri
tatea, obrăznicia etc. Căci 
timiditatea înseamnă, înainte 
de orice, lipsă de siguranță

rg la „Autoservire" 
după tîrguieli, îi fac

în acțiuni, în mișcările inte
rioare și exterioare, deci un 
teren prielnic exagerărilor 
de tot felul (și, nu de puține 
ori, trezindu-ne fafă-n (ață 
cu tineri „înfipți", ne aflăm 
de fapt dinaintea unor ti
mizi camuflați).

Primul remediu al acestei 
„boli" — cum o numește co
respondentul meu din Med
gidia — este acordarea de 
responsabilități, de la cea 
mai fragedă vîrstă. De a- 
ceea cred că prea facil se 
caută explicațiile atunci cînd

Da, poți 
transforma

un om!
un tînâr comite un act inac
ceptabil : „Dar părinții ce-au 
păzit ?" — auzi numaidecît. 
Da, desigur, totul poate 
porni de la un viciu de edu
cație, iar familia reprezintă 
un factor de seamă al edu
cației, însă consider că se dă 
apă la moară, în continua
re, tocmai lipsei de respon
sabilitate, atunci cînd, la 18 
ani, după ce tînărul sparge 
— să zicem — un auto
turism și fură radioul dină
untru, noi tot părinților ne 
adresăm și-i tragem la răs
pundere (parțial întemeiat) 
pentru cele făptuite de tî- 
năr. Adevărul este că, la 18 
ani, si chiar înainte, tînărul

are (sau trebuie să aibă) 
discernămînt, el poate să-și 
cîntărească (și trebuie I) sin
gur acțiunile, răspunzînd de 
ele integral, altminteri per
petuăm o „infirmitate" cu 
rezultate dintre cele mai ne
așteptate și de nedorit. In
capabil să se simtă în per
fect echilibru pe propriile 
sale picioare, un astfel de 
tînăr, de adolescent atinge 
doi poli diferiți : fie că-i 
copleșit de sentimente de in
capacitate, de insatisfacție, 
fie că devine prada izbuc
nirilor agresive și unor as
cunse sentimente de culpa
bilitate— acestea din urmă 
fiind, uneori, simptome ale... 
timidității (deși afirmația 
mea poate să pară para
doxală).

Responsabilitățile sînt, 
așadar, scheletul viitoarei 
personalități complete. A- 
vînd răspunderi serioase, de 
dus la bun sfîrșit, tînărul se 
formează și iată cum între
barea inițială — la care ori
cum răspund pozitiv — lasă 
locul alteia, fiindcă e de o 
mie de_ ori mai de dorit să 
formezi un om, în loc să 
ajungi în situația de a-l 
transforma. Oricum, asta se 
știe nu de azi, de ieri : este 
infinit mai, greu să reeduci 
decît să educi. Dacă m-aș 
adresa doăr părinților, edu
catorilor, activiștilor de tine
ret, le-gș lansa apelul : 
„Dați cît mai numeroase 
responsabilități tinerilor I" 
Mai mult ca sigur vor’dispa
re destule dintre manifestă
rile de timiditate, și opusul 
lor, manifestările de agresi
vitate. Să încercăm I...

■ tul încercare de 
virilității. Mode. Dar 
nea la diversele 
ale modei definește omul mo
dern, chiar dacă el _ _ 
sau n-o violentează. în 
caz omului modern nu-i poate 
fi caracteristic exclusivismul 
obtuz care aduce îndeobște ri
dicolul asupra încercărilor de 
a cataloga oamenii după modal 
la care aderă. Penibile și defi
nitorii sînt însă exagerările 
care îndeobște trădează lipsa, 
de gust, superficialitatea, lipsa 
bunului simț.

Modernitatea sau modernis
mul înseamnă totdeauna origi
nalitate. înseamnă afirmarea 
modalității de expresie sau de 
existență, rezultat al unui pu
ternic impuls interior și a ca
pacității deosebite de a-i da 
viață. Se spune, pe bună drep
tate, că cei pe care-i onorăm 
azi în calitate de clasici, în di
feritele domenii ale creației, 
sînt cei care au fost moderni 
la vremea lor. Și asta este, pen
tru că modernitatea în creație 
este cea în stare să îmbogă
țească cu o floare nouă, fără 
chip și asemănare cu celelalte, 
dar floare, cununa de creații a 
omenirii. Modernitatea, ca ni
mic serios, de altfel, nu poate 
reieși din negație. Modernitatea 
presupune preluare, dezvolta
re și contribuție personală, mo
dernitatea nu se poate traduce 
și aprecia decît prin creație. 
Cei care pleacă cu gîndul dis
trugerii și al năzuirii, cei care 
nu recunosc nimic sînt siniștri 
nihiliști, ciocli ai propriei lor 
neputințe. Sînt la fel, din ace
eași speță, cei ce neagă total
mente trecutul, nu văd nimic 
bun în prezent și n-așteaptă ni
mic de la viitor. Cred că astfel 
de oameni, chiar dacă declara
țiile de gen nu lipsesc, în rea
litate nici nu există. Este poză 
sau diversiune interesată. De 
altfel, modernismul începe de 
acolo de unde au ajuns să fie 
stăpînite valorile consacrate și 
există în clipa in care a fost 
implicat, măcar într-o frîntură, 
viitorul. Azi cil toții elogiem 
modernismul lui Brâncuși și ne 
mîndrim, pe bună dreptate, cu 
el. Brâncuși și opera sa repre
zintă una dintre cele mai valo
roase contribuții românești în 
cultura modernă. Poate fi ex
plicat acest titan al contempo
raneității fără legătura sa cu 
ființa noastră națională și tot
odată cu întreg tezaurul cultu
ral al omenirii ? Aceste opere 
care au deschis drum nou în 
viitor, rezultă din geniul său 
care a pătruns esențe și a des-

o urmează 
orice

caracteristici cu totul 
artei naționale a po- 

x______ român, le-a transfigu
rat și le-a dat putere de circu
lație universală, a făcut să fia 
manifeste ale noului și totoda
tă expresii ale permanențelor 
românești, operă a unui crea
tor cu adevărat modern. Brân
cuși este socotit astăzi de mul
te autorități în materie, drept 
părinte al sculpturii moderne. 
Și în muzică, pentru Enescu, 
se manifestă prețuirea cuveni
tă unui exponent de geniu al 
capacității de a extrage din spi
ritualitatea națională și a tran
scrie, novator, modern, pe largi 
dimensiuni artistice, excepțio
nala înzestrare pentru cintea 
și dans a românilor.

în spiritualitatea umană va- 
lorile culturale dîn trecut re
prezintă surse și componente, 
lor li se adaugă prezența vie a 
permanenței naționale, care 
atunci cînd sînt fecundate cu 
autentice valori, fac să se nas
că marile opere, moderne, con
temporane. Este ceea ce trebuie 
să aibă totdeauna în vedere ti
nerii care în diferitele domenii 
de creație pot deveni, de cele 
mai multe ori din comodă su
perficialitate, tributari modei. 
Nimeni nu poate respinge ne
cesitatea modelelor, dar una e 
să faci din el „măsurar“ al pro
priei tale capacități, cum spu
nea Eminescu și alta este să 
fii tributar modei. Cînd1 creato
rii sînt preocupați în exclusivi
tate de modalități și forme, tor
turați de dorința arzătoare de 
â fi moderni, uită că determi
nante sînt ideile și simțămin
tele, că ele singure impun for
me noi și realizează moderni
tatea eficientă. Numai structu
ra autentică și profundă deter
mină puternica originalitate, 
modernitatea deschizătoare a 
porților universalității. Nicăieri, 
nimeni, nu poate să izbîndească 
dacă se manifestă doar ca ex
ponent al unei mode, dacă so- 
coate că este merituos să fie 
original... ca alții.

Tînărului de azi, celor care 
trăiesc în anii socialismului bi
ruitor, în frumoasa și prospera 
Românie, nimic nu-i stăvilește 
accesul la valorile culturale, 
toate îl stimulează și îl asigură. 
Una dintre rezultatele majore 
ale întronării socialismului 
fiind tocmai crearea condiții
lor care să facă din cultură 
proces de masă și din oamenii 
culți majoritatea și în perspec
tivă totalitatea cetățenilor țării. 
Cetățeni culți, așadar oameni 
moderni, tineri sau bătrîni, 
pentru că omul cult nu poate fi 
decît modern, iar modernitatea 
presupune cultură autentică.

Cultura este o primă condiție 
a omului modern, a cetățeanu
lui de azi și de mîine.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

din județul Constanța
(Urmare din pag. I)

ale complexului să intre în func
țiune chiar înainte de termenele 
stabilite. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere conducerii Con
siliului Superior al Agriculturii 
să studieze posibilitatea ca ex
ploatarea utilajelor de irigații să 
fie încredințată întreprinderilor 
de mecanizare a agriculturii și, 
o dată cu aceasta, să sporească 
cointeresarea materială a meca
nizatorilor în obținerea de re
colte mari de pe terenurile iri
gate-

Discuția începută la baraj, în 
fața hărților și machetelor, este 
continuată la următorul obiectiv 
— stația de pompare de mare 
capacitate de la Dorobanții, sta
ție bază a sistemului Medgidia- 
Nord, recent dată în exploatare- 
Aici, 12 pompe de mare capaci
tate ridică fiecare cîte 18 m.c- 
apă pe secundă din canalul ma
gistral la peste 40 m înălțime, 
trimițînd-o în rețeaua de canale 
ți conducte a sistemului. Sînt în-

fățișate soluții ingenioase, origi
nale, folosite de proiectanți și 
constructori la realizarea stației, 
în condițiile unui sol instabil și 
foarte permeabil, precum și la 
lucrările complexe pe care le-a 
ridicat montarea agregatului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă constructorilor să fo
losească experiența cîștigată aici 
și pe alte șantiere de irigații ale 
viitorului cincinal, care prevede 
amenajarea a încă 1,3—1,5 mi
lioane hectare, ajungîndu-se ast
fel ca în 1975 aproximativ o pă
trime din suprafața arabilă a 
țării să fie irigată. De asemenea, 
a subliniat necesitatea ca, ală
turi de sistemele mari, modeme 
de irigații, să se amenajeze și 
sisteme mici, din resurse locale. 
In legătură cu aceasta, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut Con
siliului Superior al Agriculturii 
să ia măsurile necesare ca pînă 
în primăvara anului viitor fie
care județ să-și întocmească pla
nuri speciale de extindere a iri
gațiilor.

Semne
De pe o colină, unde se află 

bazinul de refulare al stației de 
repompare nr. 1 și de unde se 
cuprind cu ochii întinderi nesfîr- 
șite de lanuri, se înfățișează 
grandios primele rezultate ala 
irigațiilor. Canalele, conductele, 
aspersoarele, asigură pămîntului 

sporește rodnicia. In

unei recolte
dia Nord- Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat cu 
entuziasm de muncitori și spe
cialiști ai acestei unități, care 
fac oaspetelui drag o călduroa
să manifestare de simpatie. 
Directorul întreprinderii, ingi
nerul Titus Popescu, informează 
despre contribuția acesteia la a-

brogei, asigurînd obținerea unor 
recolte îmbelșugate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cere constructorilor să grăbească 
ritmul de execuție a lucrărilor 
pentru a asigura debitul de apă 
necesar amenajărilor prevăzute în 
anul 1970, insistînd asupra ne
cesității efectuării unor lucrări 
de calitate care să garanteze 
funcționarea ireproșabilă a insta
lațiilor după ce vor fi puse în 
funcțiune. Totodată, recomandă 
cooperativelor agricole de produc
ție să-și sporească, în propriul lor 
interes, contribuția la realizarea 
acestei grandioase lucrări de iri
gații.

în numele constructorilor de 
pe șantiere, conducerea trustu
lui de construcții asigură pe se
cretarul general al C.C. al P.C.R. 
că vor lua noi măsuri pentru creș
terea ritmului de execuție a lu
crărilor în vederea dării în func
țiune în 1971 a întregului com
plex de irigații, cu un an mai 
devreme față de prevederile pro
iectului.

La întoarcerea spre Mangalia 
Nord, din nou o puternică și en
tuziastă manifestație de dragoste 
față de partid, față de secreta
rul general al C.C. al P.C.R. Mii 
și mii de cetățeni au ținut să fie 
prezenți la trecerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin localită
țile lor. Mulțimea strigă _cu_ en- | 
tuziasm : 
„Trăiască 
P.C.R. 1“,

„Trăiască P. C. R. 1“, 
Comitetul
„Trăiască

Central al 
secretarul

Prin holdele de grîu ale I.A.S. Poarta Albă

timp ce se vizitează terenurile 
cultivate în sistemul de iri
gații Medgidia Nord, tovarășul 

j Nicolae Ceaușescu este informat 
-spre structura culturilor în 

i cățile agricole de stat și coo- 
ț. eratiste care au terenurile în 
zona acestui sistem, despre mă
surile luate pentru folosirea efi
cientă a instalațiilor de irigat și 
perspectivele producției agrico
le. Se apreciază că la culturile 
prășitoare : porumb, floarea-soa- 
relui, legume, ca și la plante fu
rajere, în vii și livezi, se vor ob
ține producții mari. Lanurile de 
porumb și floarea-soarelui, în 
care s-a făcut un scurt popas, 
întrec de pe acum cu mult înăl
țimea omului. Pe terenurile de 
pe care a fost strînsă recolta de 
orz și mazăre se seamănă, în 
aceste zile, plante de nutreț în 
a doua cultură, asigurîndu-se 
astfel un spor mare de producție.

Recoltarea griului este în pli
nă desfășurare- Cu prilejul unei 
scurte opriri într-un lan de grîu 
al întreprinderii agricole de stat 
Poarta Albă, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. atrage atenția 
asupra necesității stringerii cît 
mai rapide a recoltei pentru a se 
evita pierderile, ca și asupra eli
berării terenului și însămînțării 
lui cu diferite culturi pentru 
boabe sau masă verde.

Referindu-se din nou la faptul 
că, așa cum prevede proiectul 
de Directive pentru cel de-al 
X-lea Congres al partidului, su
prafețele amenajate în vederea 
irigării vor fi considerabil extin
se în viitorul cincinal, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. subli
niază necesitatea pregătirii din 
timp a cadrelor care să mînuias- 
că tehnica nouă, instalațiile 
complexe de irigat. Trecerea la 
irigarea completă a unor mari 
suprafețe necesită, de asemenea, 
introducerea unei agrotehnici 
adecvate, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu- Pentru aceas
ta este necesar ca cercetătorii 
să stabilească tehnologia cultu
rilor irigate și să creeze soiuri 
si hibrizi care să aibă capacita
tea de a valorifica din plin con
dițiile create ca urmare a extin
derii irigațiilor și a chimizării.

în continuare, se vizitează în
treprinderea agricolă de stat din 
comuna Mihail Kogălniceanu, 
ale cărei terenuri au început să 
fie irigate prin sistemiil Medgi-

provizionarea orașului Constanța 
Și a litoralului. Anual, ea livrea
ză 42 000 hl de lapte. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează 
de producțiile medii realizate, 
de prețul de cost și subliniază că 
unitatea va avea posibilități spo
rite de dezvoltare în continuare 
â zootehniei, datorită condițiilor 
Ce se creează pentru creșterea 
producției de nutrețuri pe tere
nurile irigate. Directorul între
prinderii informează pe secreta
rul generat al C.C- al P.C.R. că, 
după organizarea activității pe 
baza noilor principii stabilite de 
plenara C.C. al partidului din 
martie 1967, unitatea a reușit să 
realizeze beneficii de 5,6 milioa
ne lei în 1968, iar în acest an și-a 
planificat să realizeze 6,2 mi. 
lioane lei. Se vizitează apoi fer
ma de păsări a întreprinderii 
„Avicola“ din aceeași localitate. 
Această unitate livrează anual 
1130 tone carne de pasăre și 27 
milioane ouă. Prin construirea .u- 
nor noi hale, ferma urmează să-și 
sporească capacitatea cu încă 
26 000 de păsări. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere cadrelor 
de conducere ale unității să ia, 
în continuare, măsuri pentru a 
asigura o producție cît mai mare 
de ouă și de came de pasăre, la 
lin preț de cost redus, în ve
derea tot mai bunei agrovizionări 
a orașului și a litoralului.

După ce sînt străbătute terenu
rile din sistemul de irigare Med
gidia Nord, se trece crin apro
pierea stației de pompare Poarta 
Albă, care are rolul de a ridica 
apa din canalul magistral, cu un 
debit de 80 mc pe secundă, la o 
înălțime de 18 m. De aici apa va 
fi dirijată pe un alt canal aflat în 
execuție spre zona renumitei 
podgorii a Murfatlamlui. Pe a- 
cest șantier, constructorii taie 
drum apelor în stînca calcaroasă 
cu ajutorul excavatoarelor, buldo
zerelor, perforatoarelor. Pentru 
efectuarea lucrărilor trebuie să se 
taie 400 000 mc de stîncă. Și aici, 
ca și pe celelalte șantiere ale 
complexului de irigații, construc
torii desfășoară o activitate însu
flețită, plină de abnegație, pentru 
a întîmpina cel de-al X-lea Con
gres al Dartidului și cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării patriei cu 
succese tot mai mari pe măsura 
importantei pe care o reprezintă 
aceste lucrări pentru economia 
națională.

general al C.C. al P.C.R.!“, „Să 
ne trăiți, tovarășe Ceaușescu !“.

întreaga vizită a prilejuit im
presionante manifestări spontane 
ale devotamentului maselor popu
lare față de- partidul nostru, a 
unității celor ce muncesc în ju
rul conducerii partidului și sta
tului. ,

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe șantiere ale comple
xului de irigații, discuțiile pur-: 
tate cu muncitori constructori, cu 
specialiști; cu cadre de conduce
re din agricultură, cu activiști de 
partid, indicațiile date cu acest 
prilej ilustrează preocuparea per
manentă a conducerii partidului 
pentru dezvoltarea și moderniza
rea agriculturii socialiste, pentru 
obținerea unor recolte sporite, 
care să asigure aprovizionarea 
tot mai bună a populației cu 
produse agroalimentare, satisfa
cerea tuturor cerințelor economiei 
naționale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit un nou 
prilej pentru constructori și spe
cialiști, pentru lucrătorii din în
treprinderile agricole de stat și 
membrii cooperativelor de pro
ducție de a-și manifesta deplina 
lor adeziune la politica partidu
lui și statului nostru, hotărirea de 
a-și aduce contribuția la efortul 
întregului popor pentru edifica
rea societății noastre socialiste, 
pentru înfăptuirea programului 
de dezvoltare economică și socia
lă a țării, ce va fi adopta 
Congresul al X-lea al P.C.R.

La cea mai înaltă cotă a Complexului 
de irigații

Ultimul popas — stația de 
pompare de la Murfatlar. Puterea 
instalată a stației este de 64 000 
kW, de '2 ori mai mare decît a 
termocentralei Ovidiu. Debitul a- 
pei pompate aici va fi de 74 mc 
pe secundă, și ridicată Ia o cotă 
d-o- 80 metri, apa își va continua 
țbumnl spre sud către Mangalia,

canalul magistral tăind în două 
podișul Negru Vodă. Din acest 
canal, apa va fi distribuită prin- 
tr-o rețea de 100 000 ha în zona 
eu cel mai fertil pămînt din Do- 
brogea. In acest fel, apa di) 
Dunăre va ajunge la distanța d 
120 km de Cernavoda, va alime’ 
ta pămîntul ars de soare al D

PLENARA LĂRGITĂ

în cursul dimineții de joi a 
avut loc în Capitală plenara 
lărgită a Comitetului Uniunii 
Ziariștilor, care a dezbătut Teze
le Comitetului Central al P.C.R. 
pentru Congresul al X-lea al 
partidului și proiectul de Direc
tive privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976— 
1980.

Tovarășul Nestor Ignat, pre
ședintele Uniunii Ziariștilor, a 
făcut o amplă expunere în legă
tură cu documentele celui de-al 
X-lea Congres al partidului puse 
în dezbaterea întregului popor 
arătînd că aceste documente 
programatice, de excepțională 
însemnătate teoretică și practică 
sînt expresia aplicării de către 
Partidul Comunist Român a po
liticii marxist-leniniste de con
strucție a societății socialiste la 
condițiile concrete ale țării noas
tre. Subliniind înalta lor princi
pialitate, caracterul lor profund 
științific, vorbitorul s-a referit la 
sarcinile ce revin ziariștilor, în 
calitatea lor de purtători de cu
vînt ai partidului în mase, pen
tru transpunerea în viață a im
portantelor prevederi ale docu
mentelor.

Luînd cuvîntul, numeroși par- 
ticipanți au scos în evidență 
înalta răspundere ce revine lu
crătorilor din presă, ca prin per
fecționarea continuă a calificării 
lor profesionale să aducă o con
tribuție activă și eficientă la mo
bilizarea maselor largi de oameni 
ai muncii pentru înfăptuirea ma
rilor obiective ale politicii 
partidului nostru. Vorbitorii și-au 
exprimat, totodată, adeziunea 
deplină la politica internă și ex
ternă a partidului, convingerea, 
fermă că aplicarea botărîrilor 
pe care le va adopta Congresul 
al X-lea al P.C.R., va marca o 
etapă superioară a vastului pro
ces de desăvîrșire a construcției 
socialiste în România. Intr-o at
mosferă de puternic entuziasm,

Plenara a aprobat, în unanimi- Comunist Român, tovarășului 
tate, scrisoarea adresată Corni- Nicolae Ceaușescu.
tetului Central al Partidului (Agerpres).

Scrisoarea plenarei lărgite 
a Comitetului Uniunii Ziariștilor 
(Urmare din pag. I)

ideilor înaintate, în informarea și 
formarea opiniei publice, în des
fășurarea operei de edificare so
cială a patriei, de mobilizare a 
tuturor energiilor umane, a tutu
ror conștiințelor, a poporului în
treg la înfăptuirea politicii parti
dului, chezășie sigură a dezvol
tării multilaterale a țării, a dru
mului mereu ascendent către un 
viitor de prosperitate și progres, 
în același timp, au fost întîmpi- 
nate cu sentimentul unor majore 
răspunderi sarcinile mari ce vor 
reveni presei în anii următori, 
sublinierea necesității de a face 
noi progrese în îmbogățirea con
ținutului și eficienței sale. în spo
rirea competenței și profunzimii, 
puterii de convingere, nivelului 
publicistic, a combativității sale 
partinice, să devină un instru
ment activ, puternic, în mobili
zarea si influențarea opiniei pu
blice, în popularizarea realizărilor 
noastre, a experienței pozitive, 
dobîndite în diverse domenii. în 
formarea și educarea omului nou, 
a constructorului de azi al socia
lismului, a constructorului de 
mîine al comunismului.

Considerînd drept principiu 
fundamental al întregii noastre 
activități principiul conducerii dc 
către partid, noi, ziariștii, toți cei 
ce activăm în domeniul mijloace
lor de informare de masă ne an
gajăm să depunem toate efortu
rile și priceperea noastră nentru 
a face larg Cunoscute obiecti
vele și sarcinile ce vor fi stabilite 
de Congresul al X-lea, pentru a 
stimula bogatele resurse de hărni
cie, pricepere și energie creatoa
re ale muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor în realizarea măreții*' 
lui program elaborat de partid.

Pătrunși de principialitatea
ideologică cu care ne înarmează ] 
partidul, ne vom strădui să no

... .... -
aducem întreaga contribuție 
promovarea valorilor culturii 
științei înaintate, formarea 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
afirmarea plenară a personalității 
umane, valorificarea tuturor ca
pacităților în procesul amplu al 
desăvîrșirii construcției socialiste, 
educarea maselor în spiritul idei
lor nobile ale patriotismului și 
internaționalismului socialist

In lumina principiilor politicii 
exteme a partidului și statului 
nostru, vom milita și în viitor 
neabătut prin paginile presei, prin 
emisiunile de radio și televiziune, 
vom folosi toate posibilitățile ce 
stau Ia îndemîna ziariștilor ca 
purtători de cuvînt ai opiniei pu
blice pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării frățești cu toate 
țările socialiste. De asemenea 
vom acționa în spiritul extinderii 
relațiilor cu celelalte țări ale I 
lumii, indiferent de orînduirea loi 
socială, pentru promovarea cau
zei păcii, destinderii și securității . 
internaționale.

Convinși de înaltele responsa
bilități politico-cetățenești ce ne 
revin, călăuziți neabătut de poli
tica marxist-leninistă a Partidu- 

• lui Comunist Român, de indica
țiile conducerii de partid, ziariștii 

: români și cei din rindurile națio
nalităților conlocuitoare, asigură 
Comitetul Central al P.C.R., pe 
dumneavoastră personal, stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vor depune toate 
eforturile pentru ca presa din 
România să sprijine activ vasta 
operă de traducere în fapte a is
toricelor hotărîri pe carp le vă 
adopta Congresul al X-lea al 
partidului, operă Ia care se va 
angaja cu entuziasm și dăruire 
cetățenească poporul român, slu- 
jind cu abnegație și devota
ment patriotic, înflorirea și. pro
pășirea continuă a patriei socia
liste.

ia 
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unei a
Populare Supreme a R.P.D. Coreene

Africa, deputați, funcționari su
periori din M.A.N. și M.A.E. și 
alto persoane oficiale.

A fost de față Kim The Hi, 
ambasadorul R. P. D. Coreene 
la București, și membri ai amba-

La invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, joi dimineața a sosit 
în Capitală o delegație a Adună
rii Populare Supreme a R. P. D. 
Coreene, condusă de Kang Riang . . .
Uk, vicepreședinte al Prezidiu- . sadei, 
lui Adunării Populare Supreme. __,

Din delegație fac parte Iang a oferit oaspeților flori. 
Hiăng Săp, ministrul învățămîn- 
tului superior, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
deputat în Adunarea Populară 
Supremă, Riu Ciăng Ak, adjunct 
de șef de secție la C.C.. al Parti
dului Muncii din Coreea, Ko 
Săng Sun, consilier în Ministerul 
Afacerilor Externe.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost.salutată de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adu
nări Naționale, Mia Groza, Ilie 
Murgulescu, Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai M.A.N., Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, acad. Ștefan Bă- 
lan, ministrul învățămîntului, 
Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Dumitru 
Balalia, Traian lonașcu, Gheor
ghe Roșu, Alexandru Sencovici 
Gheorghe VâsiJjchî, președinți ai 
unor comisii permanențe ale 
M.A.N., Ștanciu Ștpian, secretar 
general al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia și

La sosire, un grup de pionieri

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, și con
ducătorul delegației parlamentare 
a R. P. D. Coreene, Kang Riang 
Uk, au rostit alocuțiuni, expri- 
mîndu-și convingerea că vizita 
delegației Adunării Populare Su
preme n R. P. D. Coreene va 
contribui la adîncirea legăturiloi 
dintre cele două adunări repre
zentative, la dezvoltarea priete
niei dintre popoarele român și 
coreean.

★
în după-amiaza aceleiași zile, 

delegația parlamentară coreeană 
a vizitat cartiere de locuințe ale 
Bucureștiului, edificii social-cul
turale și monumente de artă șl 
cultură.

In timpul vizitei, arhitectul șef 
adjunct al Capitalei, Traian Stă- 
nescu, a dat oaspeților explicații 
în legătură cu diferite aspecte 
ale urbanisticii orașului.

(Agerpres)
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Plecarea vicepreședintelui
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S^

A COOPERATIVELOR DE CONSOM
nirii planului pe primul semestru ca membru al Comitetului Exe- 
al anultri și sarcinile ce . l ” ’ * ’ ~
nităților cooperatiste pentru pe
rioada următoare. o

S-a prezentat apoi o informare 
privind cea de-a 48-a aniversare 
a Zilei mondiale a cooperației.

Consiliul a ales în unanimitate

cutiv și în funcția de vicepre
ședinte al Uniunii Centrale a 
Cooperativelor de Consum pe to
varășul Ion Bucșe.

(Agerpres)

Scrisoarea plenarei Consiliului Uniunii 
Centrale a Cooperativelor de Consum

(Urmare din pag. I) ,

M. A. Leseciko
Joi la amiază a părăsit Capi

tala M. A, Leseciko, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., care a participat la 
lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei interguvemamentale 
româno-sovietice de colaborare 
economică.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al

Comitetului de Stat al Planifică
rii, Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gri- 
gore Bârgăoanu și Radu Constan- 
tinescu, vicepreședinți ai Comi
siei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți I. S. Ilin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei 

(Agerpres)

Joi, a avut loc în Capitală ple
nara Consiliului Uniunii Centra
le a Cooperativelor de Consum, 
consacrată dezbaterii Tezelor Co
mitetului Central al P.C.R. pen
tru cel de-al X-lea Congres al 
partidului și proiectului de Di
rective privind planul cincinal pe 
anii 1971—1975 jși liniile direc
toare ale dezvoltării economiei 
naționale pe perioada 1976—■ 
1980.

La ședință au participat 
membrii consiliului, președinții 
Uniunilor județene ale, coopera
tivelor de consum, directori din
CENTROCOOP. CENTROCOOP a documentelor

Tovarășul Constantin Matees- penfcru ceț de-al X-lea Congres i 
cu, președintele Uniunii Centrale aj partidnjui a reliefat că péntnì 
a Cooperativelor de Consum, a membrii cooperatori și lucrătorii
prezentat o amplă expunere cu jjn cooperația de consum nu
privire la Tezele C.C. al P.C.R. și există dorință mai arzătoare, im 

țerese maj jnalte decît acelea de 
a se ști părtași, împreună cu în* 
tregul popor, la înfăptuirea grani 
diosului program conceput da 
Partidul Comunist Român, da 
Comitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.

însuflețiți de luminoasele pre
vederi ale documentelor de 
partid, membrii Consiliului 
CENTROCOOP sînt hotărîți 'să 
folosească toate posibilitățile. Pen
tru accelerarea ritmurilor de 
realizare a sarcinilor economice 
de descoperire a noi rezerve în 
contribuția pe care și-o pot adu
ce la creșterea volumului desface; 
rilor de mărfuri, dezvoltarea ser
viciilor prestate populației și va
lorificarea unui volum sporit de 
produse agro-alimentare.

Ne angajăm față de Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Român, față de dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, să nu 
precupețim nici un efort pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din documentele de partid, pen
tru perfecționarea întregii activi
tăți a organizațiilor și întreprinde
rilor cooperației de consum,

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, cooperația de 
consum, membră a Fron-

proiectul de Directive, relevîijd 
importantele sarcini ce revin or
ganizațiilor cooperației de con
sum pe linia bunei aprovizionări 
și deserviri a populației, dezvol
tării și modernizării continue a 
rețelei unităților de desfacere și 
prestări, sporirii volumului de 
produse agro-alimentare 
cate prin cooperativele 
sum.

In cadrul ședinței au luat cu
vîntul numeroși membri ai Consi
liului și cadre de conducere din 
CENTROCOOP și uniunile ju
dețene care au transmis adeziu
nea totală a lucrătorilor organi
zațiilor cooperației de consum și 
a membrilor cooperatori la pre
vederile Tezelor și proiectului de 
Directive. Vorbitorii au scos în 
evidență caracterul realist și mo
bilizator al documentelor dezbăJ 
tute, exprimîndu-și hotărirea de a 
contribui cu toată puterea de 
muncă la traducerea lor în viață.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții au adoptat, în una
nimitate, scrisoarea adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în continuare, participanții la 
ședință au analizat modul îndepli-

valorifi
de con

’tului Unității -Socialiste, îș» va 
'îmbunătăți neîncetat stilul și me
todele de muncă, punînd 'îri va
loare în mai mare măsură resurse
le materiale și umane de care 
dispune pentru exercitarea atri
buțiilor ce-i revin. ! - ■ ■

: Consiliul CENTROCOOP, în 
numele celor peste .7 milioane de 
membri cooperatori, exprimă Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român respectul său 
profund, adeziunea sa totală și 
deplina satisfacție pentru efor
turile ce le depune în scopul în
tăririi și dezvoltării prieteniei cu 
toate țările socialiste, a unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării cu toate 
țările și popoarele, pe baza 
principiilor sacre ale respectării 

: independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc, pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
în lume.

Dînd o înaltă apreciere docu
mentelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român pen
tru cel de-al X-lea Congres, Con
siliul CENTROCOOP răspunde 
categoric afirmativ chemării pe 
care ne-o adresează momentul is
tòrie actual și se angajează cu 
toată hotărirea să facă din pre
vederile care privesc activitatea 
cooperației de consum, fapte care 
să contribuie la înflorirea Româ
niei socialiste.

• MINISTRUL AGRICUL
TURII ȘI INDUSTRIEI ALI
MENTARE AL. R. P. UNGARE, 
dr. Dimeny Imre, împreună cu 
specialiștii care îl însoțesc în vi- 

, zita pe care o face în țara
."noastră, și-a continuat, în cursul 

zilei de joi, călătoria în județele 
Sibiu și Brașov. Oaspeții au vi
zitat întreprinderea de panifica
ție. Antrepozitele frigorifice și în
treprinderea de mezeluri și con- 

"serve din came din Sibiu, Insti- 
' 'tutui de cercetări pentru cultura 

cartofului și a sfeclei de la Bra ■ 
șov, Stația de curățire și tratare.: 
a semințelor de la Ghimbâv și

• IN SEARA ZILEI DE IERI 
'• sosit la invitația C.C. al U.T.C, 
delegația Uniunii Tineretului Iu
goslav condusă de Dușan Gla- 
modak, membru al președinției 
U.T.I. La aeroport delegația a 
fost întîmpinată de Beljung Iosif, 
membru al biroului C.C. al 
U.T.C. și activiști ai U.T.C.

• JOI SEARA la cinematogra
ful „Republica“ din Capitală a 
avut Ioc spectacolul de gală cu 
filmul mongol „Dimineața“, or
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și"Artă cu prilejul 

___  celei-de-a 48-a aniversări a revo- 
alte unități agricole și industriale luției populare mongole, 
din această parte a țării.- (Agerpres)

Premiile Uniunii Arhitecților 
pe anul 1968

Comitetul de conducere al 
Uniunii Arhitecților a acordat 
premiile Uniunii pe anul 1968 
pentru următoarele obiective 
industriale și... social-culturale >

Combinatul siderurgic Ga
lați —. autori, arhjtecții : Iulian 
Deșcu, Ștefan Damianof, Tu- 
dor Stancu, Boris Stuparuj 
George Nicolau, Eugenia Da. 
mianof, Aurelia Spanili, Aurel 
Crețu, Silviu Togănel, Ana Ma
ria Nicolau, Dragoș Morărescu, 
Gabriel Constăntinescu ;

Spitalul cu 900 de paturi din 
Constanța — autor, arhitect Ion 
Pușctrilă, coautori, arhitecții : 
Rodica Dumitrașcu și Doina 
Chituc :

Spitalul cu 400 paturi din Hu
nedoara — autor, arhitect 
Gheorghe Trifu, coautori, arhi
tecții : Horia Hudiță, Lidia 
Ghelman și Petre Coman j

Centrul orașului Deva — au.

tori, arhitecții :. Florea Cornel, 
Traian Achim și Liviu Oros;

Complexul cultural-comercial 
nr. 4 Drumul Taberei din Bucu
rești — autori, arhitecții: 
Gheorghe Colea, Silvia Stratu, 
coautori, arhitecții : Florentina 
Craja, Irina Vereș și Zaven 
Djanichian ;

Zona sud 1 plus 2 Berceni — 
hutor, arhitect Daniel Farb, co
autori, arhitecții : Rene Ghel- 
man și Consuela Niculescu ;

Hotelul cu 250 de paturi din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — autor, arhitect Violeta 
Constăntinescu, coautori, arhi. 
lecții : Ștefania Atanasiu și E- 
milia Popescu.

Uniunea Arhitecților a acor
dat, de asemenea, nouă men
țiuni pentru lucrări remarcabi- 
le realizate în cursul anului 
1968.

/ stației de pompare — Murfatlar

(Urmare din pag. I) 

deonotrivă, de către tovarășul 
Opnf, univ. Traian Pop, ad
junct ai ministrului învăță- 
mîntului, sînt extrem de birie 
primite. Competiția științifică 
a cunoștințelor dobîndite la 
matematică, a talentului, pa
siunii și inteligenței începe 
sub semnul bunului augur. 
România, țara gazdă, patro
nează concursul și oferă par- 
ticipanților prilejul de a se 
cunoaște și în afara lui, de a 
cunoaște o parte a frumuse
ților acestei țări într-o 
excursie colectivă. Emoțiile 
vor continuă pînă la 20 iulie, 
ultima zi a Olimpiadei, cînd 
îi vom cunoaște pe premianți.

Acum nu facem prono
sticuri. Concursul grupează 
tinere talente într-ale mate
maticii, ceea ce au conside
rat țările reprezentate că au 
mai... reprezentativ în mate
matică în școli. Deci, ne pu
tem aștepta la rezultate sur
prinzătoare. Nici măcar ma-

tematicienii renumiți nu fac 
pronosticuri; în matematică 
trebuie să așteptăm rezultatul 
exact. Poate de aceea și acad. 
Grigore Moisil, președintele 
Comitetului Național de or
ganizare a Olimpiadei inter
naționale a fost mai reținut 
cînd a răspuns rugăminții 
noastre de a ne spune cîteva 
cuvinte despre olimpiadă.

pentru a extinde continuu 
participarea la această mani
festare internațională, în inte
resul matematicii, al științei, 
al formării tinerilor matemati
cieni.

Un juriu internațional con
stituit din delegați ai tuturor 
țărilor participante la con
curs. a stabilit cu multă grijă 
problemele pe care le vor re-

(Agerpres).

„Olimpiada internațională 
de matematică — spunea 
domnia'sa — a fost inițiată 
pentru prima oară de țara 
noastră, acum 11 ani. De, a- 
tunci, ea s-a impus ca o. ma
nifestare științifică școlară de 
prestigiu pe plan internațio
nal. In acest an, țara noastră 
este gazdă a 'Olimpiadei in
ternaționale nentru a treia 
oară, iar ediția întrunește un 
număr mare de țări partici
pante. De altminteri, vom 
continua acțiunea noastră

lui Pitagora
zolva, începînd de astăzi, ti
nerii concurenți.

Importanța acestei olim
piade trebuie privită din două 
puncte de vedere. Elevii din 
țări diferite își încearcă pu
terile, cornparîndu-se cu co
legii lor de generație din alte 
țări, cunoscînd diferite școli 
matematice. ' Profesorii se 
compară între ei în ceea ce 
privește învățământul mate
matic din diferite țări, nivelul 
atins de acesta. Vor fi premii 
și stimulente, dar eu cred că

într-o asemenea competiție 
cîștigă toți, măcar prin faptul 
de a fi avut ocazia unei în
treceri științifice de presti
giu.

In același timp, tinerii din 
diferite țări ajung să se cu
noască mai bine, să se apre
cieze pe cele mai reale baze 
— ale valorii pe care o do- 
btndesc muncind-, deocamda
tă în școală. Se întemeiază 
prietenii utile și colaborări de 
preț pentru formarea lor ști
ințifică și morală".

Așadar, să avem răbdare. 
Lotul nostru, ales, după pro
bele de baraj, dintre cîștigă- 
tori ai concursului național de 
matematică, a făcut serioase 
pregătiri și are ambiția unui 
succes de prestigiu. 11 aștep
tăm din partea tuturor celor 
opt eoncurenți români: Dragu 
Atanasiu, Barbu Berceanu 
Voicu Boșcariu, Ștefan Grădi 
naru. Dragoș Popescu, Călin 
Horia Pop. Vlad Sergiescu 
Secici Constantin.



SESNNEA SOVIETULUI SUPREM 11 II.R.S.S.
La 10 iulie, Ta Kremlin S-a 

tleschls a 6-a sesiune a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

La lucrările sesiunii participă 
tovarășii L. Brejnev, A. Kosîghin, 
N. Podgomîi și alți conducători 
de partid și de stat sovietici.

Ordinea ele zi a sesiunii preve
de dezbateri în junii raportului 
cu privire la situația intemațio- 
rială și politica externă a Uniunii 
Sovietice. Printre alte puncte în
scrise pe ordinea de zi figurează 
discutarea bazelor legislației du

Cuvîntarea Iul Andrei Gromîko
După te a arătat că sarcinile 

care se pun în fața politicii ex
terne sovietice au fost analizate 
în cuvîntarea rostită de tovară
șul L. L Brejnev, secretar generai 
al C.C. al P.C.U.S., la Consfă
tuirea internațională a partidelor 
comuniste și muncitorești de la 
Moscova, A. Gromîko a relevat 
principalele direcții și sarcini ale 
politicii externe sovietice.

„Politica externă a U.R.S.S. — 
a spus el — își propune ca scop 
sa asigure, împreună cu celelalte 
țări socialiste, condiții internatio
nale favorabile pentru construirea 
socialismului și comunismului. Ea 
își pune ca sarcină să întărească 
unitatea și coeziunea țărilor so
cialiste, prietenia lor. Ea urmă
rește sprijinirea mișcărilor de eli
berare națională și colaborarea 
multilaterală cu tinerele state în 
ctirs de dezvoltare.

Politica externă sovietică apără 
Consecvent principiul coexistenței 
pașnice între state, indiferent de 
orînduirea lor socială, depune 
eforturi pentru a salva omenirea 
de un nou război mondial.

Prin întreagă lor politică ex
ternă activă țările socialiste 
contracarează forțele militarismu
lui și agresiunii. Prin acțiunile și 
propunerile lor concrete, îndrep
tate spre destinderea încordării 
internationale, spre lupta împotri
va liniei agresive în politică, ele 
cimentează un larg front interna
țional de luptă pentru pace.

Relațiile dintre statele comuni
tății socialiste reprezintă un tip 
nou de relații cârd decurge din 
natura orindulrii lor sociale. 
'Solidaritatea fnternaționalistă, a?- 
lianța strfnsă a țărilor socialiste 
constituie o forță uriașă în lup
ta pentru paco și socialism.

In Continuare, • vorbitorii! X 
spus î »Uniunea Sovietică țt 
prevenit de nenumărate ori 
marile state din occident că 
scindarea lumii' în Blocuri 
militare nu întărește securitatea 
internațională, ci, dimpotrivă, o 
subminează. Organizația Trata
tului de la Varșovia a fost răs
punsul nostru la acțiunile țărilor 
Occidentale și în primul rind la 
crearea blocului agresiv al At
lanticului de Nord. O etapă im
portantă în întărirea mecanismu
lui militar de apărare al statelor 
participante Ia Tratatul de la 
Varșovia a fost hotărîrea Comi
tetului Poîîtio Consultativ adop
tată în luna martie a.«. la Buda
pesta".

Vorbitorul a subliniat că „este 
necesară respingerea hotătîtă â 
născocirilor precum că țările so
cialiste se pronunță nu pentru 
o suveranitate deplină a state
lor, ci pentru una limitată“. Re- 
ferindu-se la dezvoltarea relații
lor economice între țările socia
liste. el a subliniat „însemnăta
tea botărîrilor adoptate la recen
ta sesiune a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, care ri
dică pe o nouă treaptă colabo
rarea economică a statelor parti
cipante la C.A.E.R.“.

„Partidul nostru șî guvernul 
*— a continuat el — vor face to
tul pentru a întări relațiile șl 
colaborarea'' frățească Cu Repu
blica Populată Polonă, Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată "Germana, 
Republica Populară “ Bulgaria, 
Republica Populară Ungară, Re
publica Socialistă România, Re
publica Populară Mongolă. Re
publica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Democrată 
Vietnam. Noi acordăm o mare în
semnătate întăririi în continuarea 
prieteniei și colaborării cu'Cuba. 
Este necesar să subliniem că 
Uniunea Sovietică acordă O • 
mare însCiftrtățăte "deiitvbltării 
relațiilor cu ItigösläWa sö'dlälistä, 
deși aceste rclațif ntf se prerintă - 
întotdeauna litî, “*

Vorbind despre lupta împotri
va primejdiei dezlănțuirii -unul 
nou război mondial; A. Gromîko 
a arătat că .,îri această luptă 
Uniunii Sovietice și aliaților săi 
le revin înlăturarea a numeroase 
obstacole, ridicate de cercurile 
care urmează în politică o li
nie agresivă“.

în continuare, el a spus i 
„în decurs de cinci ani 'S.U.A. 
duce un război împotriva 
poporului vietnamez, ihvadînd cu 
o armată de o jumătate de mi
lion Vietnamul de sud. TnCălcînd 
în mod grosolan acordurile inter
nationale de la Geneva în proble
ma Vietnamului, ele ău procedat 
ca un agresor.

Republica Democrată Vietnam 
și Frontul Național de Eliberare 
a Vietnamului de sud — în pre
zent Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud — au demonstrat nu o 
dată hotărîrea lor pentru regle
mentarea politică a problemei 
Vietnameze și au făcut propuneri 
concrete în acest scop. în prezent 
propuneri corespunzătoare au fost 
făcute de ele în cursul convorbi
rilor de Ia Paris.

Uniunea Sovietică își exprimă 
speranța, că aceste propuneri vor 
fi primite pozitiv de către S.U.A. 
Șansele de victorie a S.U.A. în 
Vietnam pe cale armată sînt lipsi
te de perspectivă. Poporul viet
namez este ferm hotărît să 
continue lupta pînă la victoria 
cauzei sale drepte.

Uniunea Sovietică ar dori 
Să creadă că luarea în con
siderație, în mod conștient, a tu
turor laturilor situației și a ur
mărilor posibile ale politicii și 
acțiunilor S.U.A., va determina 
guvernul american să înceteze 
războiul agresiv din Vietnam. 
Aceasta este calea sigură spre suc- 

privire la educarea în colonii ido 
muncă a deținuților.

Raportul la primul punct al 
ordinii de zi a fost prezentat de 
A. Gromîko, ministrul de externe 
al U.R.S.S.

cesul convorbirilor care se poar
tă în prezent, iar Uniunea So
vietică ar dori să vadă acest suc
ces“.

A. Gromîko s-a referit în con
tinuare la conflictul din Orientul 
Apropiat. După ce a criticat po
litica Israelului în legătură cu 
acest conflict, el a declarat : 
„Singura cale sigură ar fi rezol
varea problemei pe baza elibe
rării teritoriilor ocupate de tru
pele israeliene cu recunoașterea 
în același timp a dreptului tu
turor statelor din Orientul Apro
piat, inclusiv a Israelului, la exis
tența națională independentă și 
instaurarea în această regiune 
importantă a unei păci trainice.

în prezent, între guvernele 
respective, inclusiv ale marilor 
puteri — membre permanente 
ale Consiliului de Securitate — 
U.R.S.S., S.U.A., Franța, Anglia
— are loc un schimb de păreri 
cu privire la căile de reglemen
tare a situației din Orientul 
Apropiat. Deocamdată nu sfl 
poate spune cu ce se va încheia 
acest schimb de păreri.

Guvernul sovietic a manifestat 
o importantă inițiativă și a ela
borat propuneri menite să spriji
ne reglementarea politică în O- 
rientul Apropiat. Am dori ca gu
vernul S.U.A., pe a cărui politică 
se sprijină Israelul, să se situeze 
în această problemă pe o poziție 
mai realistă, conducîndu-se după 
interese de lungă durată și nu 
după calcule de conjunctură de 
un fel sau altul“.

în continuare A. Giomîko s-a 
Ocupat de proWemelè securității 
etiropene.

„Recunoașterea de către toate 
Statele n rezultatelor Celui de-aî 
doilea război mondial, construirea 
pe acest fundament a relațiilor 
atiț între țările europene cit și 
între statele europene și țările 
altor regiuni ale lumii — iată 
ce cer, “fii primul tind interesele 
securității europene“, a spus el.

„tlh eveniment de importanță 
istorică l-a constituit nașterea cu 
20 de ani în urmă a primului 
stat al oamenilor muncii germani
— Republica Democrată Germa
nă“. Vorbitorul a subliniat că 
frontierele stabilite după război, 
„inclusiv frontiera Oder-Neisse, 
și frontiera dintre cele două state 
germane, constituie o garanție 
importantă pentru securitatea 
Europă“.

A. Gromîko s-a referit apoi pe 
larg Ia încercările de renaștere a 
militarismului și nazismului ger
man și la pericolul pe care acesta 
îl reprezintă pentru pace.

După ce a adresat o serie de 
Critici Republicii Federale a Ger
maniei, el a spus :

„Nu o dată Uniunea Sovietică 
a subliniat că Republica Federală 
a Germaniei are nu mai puține 
posibilități decît alte țări pentru 
dezvoltarea unor relații normale 
cu Uniunea Sovietică. Dificultă
țile în relații nu sînt generate de 
noi. O cotitură în relațiile noastre 
poate avea loc, și noi am dori 
ăcest lucru, dacă R.F.G. ar păși 
pe caleă păcii. Pornind de la a- 
ceste poziții, guvernul sovietic 
este gata să continue schimbul de 
păreri cu R.F.G. privind renun
țarea la folosirea forței, inclusiv 
încheierea unui acord corespunză
tor, precum și schimbul de pă
reri asupra altor probleme ale 
relațiilor sovieto-vest-germane și 
Să realizeze contactele corespun
zătoare".

Relevîrid preocuparea U.R.S.S. 
pentru întărirea securității euro- 
pène. vorbitorul a arătat că 
statele participante la Tratatul 

de lă Varșovia au prezentat cu
noscuta Declarație de la Bucu
rești care conține un larg pro
gram de măsuri privind, asigu- 

’ rărea securității în Eurcpa. Țările 
socialiste au prezentat propuneri 
privind măsuri concrete spre 
destinderea militară în Europa“.

Vorbitorul a relevat „larga re- 
feonănță pe care a avut-o apelul 
adresat de către statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
tuturor țărilor europene privind 
convocarea unei conferințe ge
nerale europene în problemele 
securității, adoptat în martie 
ac, la Biidapesta. De fapt, nici 
uri stat european riti a obiectat 
împotriva propunerii privind 
convocarea conferinței".

După ce a arătat că guvernul 
sovietic își exprimă satisfacția că 
guvernul Finlandei a manifestat 
inițiativă în legătură cu pregă 
tirea acestei conferințe, vorbite 
rul a spus : „Guvernele unei s< 
rii de țări declară că este impe 
tant ca succesul conferinței f 
nerale europene să fie asigv 
prin pregătirea ei corespur 
toare. Acest lucru nu este 
contradicție cu concepțiile • 
tre. Este important numa 
pregătirea să nu fie transfr 
într-un obstacol de netrec 
care nu s-ar putea ajur 
conferință".

Ministrul de extf 
U.R.S.S. a vorbit apoi 
despre relațiile sovie' 
După ce a expus p 
vedere sovietic în lr 
aceste relații, el s- 
pentru „restabilirea 
rea în viitor a prieten,^. 
U.R.S.S. și R.P. Chineză", pen
tru „rezolvarea divergențelor pe 
cale pașnică, pe calea tratative
lor“ șj a arătat că „trebuie să 
se elimine incidentele, că în re
lațiile dintre țările noastre lim
bajul vrajbei și forței este un 
limbaj nepotrivit“.

„în prezent — a spus el, în 
Orașul Habarovslc se desfășoară

întîlniri între reprezentanții ce
lor două părți într-o problemă 
limitată — reglementarea navi
gației fluviale în unele regiuni 
de frontieră. Partea sovietică 
consideră pozitiv însăși faptul 
acestei întîlniri“. „Deocamdată 
•— a arătat el — este greu să 
spunem care vor fi rezultatele 
acestor convorbiri", referindu-se 
la unele declarații din partea 
chineză și la recentele incidente 
de frontieră.

în continuare, raportul s-a 
ocupat de problemele dezarmării.

Arătînd că una dintre cele mai 
importante probleme în acest do
meniu este așa-zisa problemă a 
armei strategice, vorbitorul a 
spus : Guvernul sovietic a rapor
tat deja Sovietului Suprem des
pre hotărîrea sa de a trece la 
un schimb de păreri cu S.U.A. în 
ceea ce privește așa-zisul arma
ment strategic. Guvernul S.U.A. 
a declarat că se pregătește pen
tru un schimb de păreri. Și gu
vernul sovietio este gata pentru 
aceasta. Aș vrea să exprim spe
ranța că ambele părți vor aborda 
această problemă ținînd seama de 
tnarea sa însemnătate.

„Toate problemele — a sub
liniat A. Gromîko — care se re
feră la dezarmarea nucleară, to
tală, pot fi rezolvate într-adevăr 
numai cu participarea tuturor sta
telor nucleare.

Activitatea politică externă a 
Uniunii Sovietice, îndreptată spre 
încetarea cursei înarmării și spre 
dezarmare se înfăptuiește în co
laborarea cea mai strînsă și cu 
Sprijinul țărilor socialiste frățești. 
Aliafii noștri prin Tratatul de Ia 
Varșovia — Polonia, Cehoslovacia,
R. D.G» Bulgaria, Ungaria, Româ
nia — acordă o însemnătate pri
mordială realizării de progrese în 
acest domeniu. La rindul lor, ele 
vin cu propuneri importante pri
vind diversele aspecte ale dezar
mării, în special referitoare la 
țăîile Europei. Recent, printre 
participanții ca membră cu drep
turi egale a Comitetului pentru 
dezarmare de la Geneva a fost 
invitată Republica Populară Mon
golă.

în continuare, referindu-se îâ 
relațiile Uniunii Sovietice cu alte 
țări, A. Gromîko a spus! „Gu
vernul sovietic a acordat întot
deauna o mare însemnătate rela
țiilor cu Statele Unite ale Ame
rică. Sîntem pentru dezvoltarea 
unor relații bune cu S.U.A. și am 
vrea ca aceste relații să se trans
forme în relații prietenești, 
deoarece sîntem convinși că a- 
cest lucru ar corespunde intere
selor atît ale popoarelor sovietice 
cât și ale popoarelor americane.

Este limpede că cele două țări 
ale noastre sînt despărțite de 
profunde deosebiri de clasă. 
Uniunea Sovietică însă a pornit 
întotdeauna de la faptul că în 
problemele sprijinirii păcii 
U.R.S.S. și S.U.A. găsesc un 
limbai comun.

Am acordat atenție declarației 
președintelui R. Nixon cu pri
vire la faptul că după părerea 
șa. după perioada de confruntări 
vine era convorbirilor. Uniunea 
Sovietică este pentru convorbiri. 
Și dacă guvernul S.U.A. va urma 
în mod concret această linie, din 
partea noastră, ca și înainte, exis
tă hotărîrea de a găsi poziții 
puse de acord atît în problemele 
relațiilor bilaterale cu S.U.A., cît 
și în problemele internaționale 
nereglementate. Firește că, Uniu
nea Sovietică, urmînd principiile 
neschimbate ale politicii sale ex
terne, va pomi la aceasta de la 
respectarea drepturilor inalienabi
le și a intereselor legitime ale 
altor state, atît mari cît și mici,

Partea sovietică este gata să 
studieze posibilitățile dezvoltă
rii relațiilor sovieto-americane. 
Oare do ce să nu fie examinată, 
de exemplu, problema cu privi
re la schimbul de delegații com
petente ale Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Congresul S.U-A. ? 
în Uniunea Sovietică nu au ră
mas, se înțelege, neobservate 
nici declarațiile președintelui
S. U.A. în folosul unei întîlniri 
sovieto-americane la cel mai 
înalt nivel bine pregătite.

Produce satisfacție — a spus 
în continuare — dezvoltarea re
lațiilor țării noastre cu Franța, a 
cărei linie de politică externă se 
caracterizează prin orientarea 
spre interesele naționale proprii, 

—’’borare între statele din

■ q°ntul

să se dezvolte și <><. _
în încheiere, vorbitorul a ex

primat dorința guvernului sovie
tic de a dezvolta relațiile cu 
Pakistanul, Finlanda, Norvegia, 
Turcia, Iranul, Afganistanul, ță
rile arabe și alte țări ale lumii

Conferința
asupra 

Vietnamului

R. P. POLONA. — Asamblarea unui turbogenerator de 200 MW 
la Uzinele de mașini electrice din Silezia inferioară

BOFIA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
La Sofia a fost semnat joi Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Populară Bulgaria și Republica 
Populară Ungară. Din partea 
bulgară, tratatul a fost semnat 
de Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, iar din partea ungară 
de Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, 
președintele guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc un
gar.

Acest document, care înlocu
iește tratatul din 1948, prevede 
întărirea relațiilor interstatale, e- 
conomice și culturale dintre cele 
două țări în conformitate cu 
schimbările intervenite ca rezul
tat al construirii socialismului și 
al situației internaționale.

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Todor Jivkov a arătat că 
colaborarea bulgaro-ungară se 
dezvoltă și cuprinde diferite do
menii ale vieții social-politice, 
economice și culturale a celor 
două țări. Noul tratat întărește 
prietenia de nezdruncinat dintre 
cele două popoare. Bazat pe prin
cipiile internaționalismului socia
list, acest tratat deschide o nouă 
etapă în dezvoltarea relațiilor

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 

ELIBERĂRII 
ROMÂNIEI

Cu prilejul celei de-a 
XXV-a aniversări a României 
de sub jugul fascist, ambasa
dorii Vasile Mușat (Cuba), 
Neculai loan Vancea (Guineea), 
însărcinatul cu afaceri a.i. A- 
lexandru Ilieș (Indonezia) și a- 
tașatul cultural al ambasadei 
române din Japonia, M. Paoe- 
lescu, au ținut conferințe în 
cadrul cărora au vorbit despre 
realizările remarcabile obținu
te de România în cei 25 de 
ani de la eliberare, precum și 
despre principiile politicii ex
terne a țării noastre.

In cadrul manifestărilor or
ganizate în Suedia cu același 
prilej, la Muzeul de artă apli
cată din Gottehorg s-a deschis 
o expoziție de tapiserii și 
scoarțe românești. Cu ocazia 
vernisajului au rostit alocu
țiuni ambasadorul României 
în Suedia; Eduard Mezinces- 
cu, și directorul muzeului, dr. 
Goran-Axel Nielsen.

(Agerpres)

Orientul
• CAIRO. — Un purtător do 

cuvînt al armatei R.A.U. a de
clarat că o patrulă a forțelor re
gulate egiptene, alcătuită din a- 
proximativ 70 de militari și înso- 

’■ temeri ai corpului de 
*■ ?n noaptea de 

Suez

descoperită nici „
atac egiptean contra vreunei 
tificații israeliene ; de asemenea, 
nu a fost distrus nici un bunker, 
nu a fost înregistrată nici o pa
gubă și nu a fost constatat nici 

frățești și a colaborării reciproce 
— a subliniat Jivkov.

în cuvîntarea sa, Jeno Fock a 
relevat satisfacția pentru rezulta
tele colaborării din ultimii două
zeci de ani, arătînd că relațiile în 
domeniul politic, economic și 
tehnico-științific se dezvoltă pe 
o linie ascendentă. El a arătat că 
există toate condițiile pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
reciproce. Ungaria și Bulgaria, a 
spus el, construiesc sistemul so
cial socialist, dezvoltă în mod di
namic economia națională, iar 
partidele și guvernele celor două 
țări au poziții identice.

CONFERINȚA DE PRESA A
PREȘEDINTELUI POMPIDOU

Președintele Pompidou a ținut joi după-amiază, Ia palatul 
Elysee, în prezența primului ministru Chaban Delnias, prima sa 
conferință de presă de Ia instalarea în funcția de șef al statului.

Referindu-se Ia situația inter
nă, el a chemat toate formațiu
nile politice să colaboreze în
tr-un cadru constituțional, cu 
guvernul, pentru realizarea sar
cinilor acestuia.

Abordînd problemele buge
tare, președintele Franței a ară
tat că vor trebui făcute eforturi 
pentru reducerea cheltuielilor 
militare și că „majorarea chel
tuielilor publice preocupă în 
mod profund guvernul, care este 
hotărît să le limiteze“. „Menți
nerea unui control asupra credi
telor este esențială, dacă se do
rește evitarea inflației“. Pompi
dou a precizat că acțiunile eco
nomice principale, cărora le va 
da întîietate în cursul celor șap
te ani ai mandatului său, vor fi 
transformarea Franței într-o 
țară cu adevărat industrială, rea
lizarea reformelor necesare în 
domeniul agricol și comercial, 
prin evitarea creșterii șomaju
lui și asigurarea „dimensiunii in
ternaționale și mai ales europene 
a economiei franceze“. El a a- 
nunțat că guvernul pregătește 
pentru perioada reluării activită
ții parlamentare din toamna 
acestui an „un plan de acțiune" 
în toate domeniile, care va ne
cesita „eforturi și sacrificii“.

Referindu-se la problemele ex
terne, Pompidou a declarat că 
Franța nu se opune, în princi
piu, lărgirii Pieței comune priri 
aderarea Marii Britanii sau as 
oricărei alte țări, dar că s.cei

Apropiat
un semn al trecerii Suezului de 
către forțe egiptene.

• MIERCURI SEARA a sosit 
la Londra într-o vizită oficială, 
Joseph Sisco, secretar de stat ad
junct al S.U.A. pentru probleme
le Orientului Apropiat. In timpul 
-“derii sale în capitala Marii Bri- 

~Ț' Sisco va avea în- 
' •> facerilor 

ioraaink..._
urmă făcînd pa...
forțelor irakiene staționa 
Iordania.

La Paris s-a desfășurat 
joi cea de-a 25-a ședință 
a Conferinței cvadripar- 
tite asupra Vietnamului- 

Deschizînd dezbaterile, șefa 
delegației guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, a arătat că guvernul pe 
care îl reprezintă este gata să 
discute retragerea fără condiții 
a tuturor trupelor americane și 
ale altor țări aliate cu S.U.A. din 
Vietnamul de sud. Ea a reafir
mat hotărîrea guvernului revo
luționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud de a angaja 
consultări cu diferitele grupări 
politice din Vietnamul de sud, 
pentru a forma un guvern pro
vizoriu de coaliție.

Referindu-se la interesul pe 
care guvernul R.D. Vietnam îl 
arată față de Conferința cvadri- 
partită, șeful delegației acestei 
țări, Xuan Thuy, a arătat că gu
vernul de la Hanoi „a procedat 
la o analiză exhaustivă a docu
mentelor ședințelor precedente, 
constatînd că inițiativele ameri
cane formulate cu prilejul celor 
24 de ședințe anterioare nu sînt 

. convingătoare“. El a subliniat că 
principalul punct al poziției 
R. D. Vietnam îl constituie re
tragerea necondiționată a trupe
lor americane din Vietnamul de 
sud.

în intervenția sa, șeful dele
gației americane, Henry Cabot 
Lodge, și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu eliberarea, de că
tre guvernul de la Hanoi, a încă 
trei prizonieri americani, arătînd 
că acest fapt ar putea constitui 
un nou pas spre un. schimb mai 
larg de prizonieri. ( 

șase" vor trebui, înainte de a- 
ceasta, să se pună de acord asu
pra problemelor comunitare. 
Abordînd pe larg situația din 
Orientul Apropiat, președintele 
francez a reafirmat hotărîrea de 
a nu ridica embargoul livrărilor 
de arme pentru țările din aceas
tă regiune, declarînd că orice 
modificare în acest sens va fi 
determinată de evoluția situației 
militare și politice. El s-a decla
rat partizan al eforturilor depu
se de reprezentanții celor patru 
mari puteri Ia O.N.U. pentru gă
sirea unei soluții a conflictului 
arabo-israelian.

„O soluționare a problemei 
germane, a spus apoi președin
tele, nu va putea fi realizată 
decît prin destinderea relațiilor 
Est-Vest. Acesta este unul din 
motivele esențiale pentru care 
sîntem partizani ai acestei des
tinderi cu toate țările socialiste 
și în special cu Uniunea Sovie
tică“.

„Franța este ostilă politicii de 
bloc și tot ceea ce duce la slă
birea acestei politici, la apropie
rea statelor cu regimuri politice, 
economice și sociale diferite, no 
pare o acțiune bună și de dorit“, 
a spus Pompidou.

El a arătat că Franța rămîne 
prietena și aliata Statelor Unite 
și că fiecare din cele două țări 
își păstrează libertatea de acțiu
ne și de apreciere a evenimente
lor, în cadrul angajamentelor re
ciproce pe care și le asumă.

• AGENȚIILE M.E.N. ȘI 
A.D.N. au anunțat că Republica 
Arabă Unită și Republica De
mocrată Germană au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la rang de Ambasadă.

• LA ORAN a început joi 
procesul intentat celor 182 de 
faiste înalte oficialități algeri-
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■ a fost SUPUS

Sărbătoarea
poporului 

mongol
Ziua de 11 iulie marchea

ză un eveniment de impor
tanță istorică în viața po
porului mongol — victoria 
revoluției populare mon
gole, care se aniversează in 
acest an pentru a 48-a oară.

Revoluția populară a pus 
capăt regimului feudal din 
Mongolia, deschizînd țării 
posibilitatea trecerii la o 
dezvoltare socialistă, multi
laterală. Ca urmare, acolo 
unde cu ani în urmă nu se 
vedeau decît așezările de 
iurte ale crescătorilor de 
vite, oamenii au început să 
construiască orașe și centre 
industriale, dovedindu-și din 
plin talentul și aptitudinile 
in lupta cu o natură aspră, 
adeseori viiregă. Astăzi, 
R. P. Mongolă se află în
tr-un proces de continuă 
dezvoltare și diversificare a 
industriei, în faza eforturilor 
de valorificare tot mai de
plină a bogățiilor solului și 

Rafinăria Zunbaian

subsolului său. Acest subsol 
ascundea, pînă nu demult, 
însemnate zăcăminte de căr
bune și țiței, fier și cupru, 
wolfram și molibden, man- 
gan și sare. Descoperite de 
geologi, ele vor fi prelucra
te pe o scară din ce în ce 
mai largă, constituind baza 
procesului de urbanizare și 
modernizare a vieții econo
mice și sociale a țării.

Orașele vechi, ca Ulan 
Batorul — capitala și cen
trul industrial cel mai puter
nic al țării, unde funcționea
ză o centrală de termofi- 
care, un complex pentru 
construirea de prefabricate 
din beton, cîte un combinat 
de prelucrare a pieilor și de 
industrializare a cărnii, o în
treprindere textilă etc. _ — 
cunosc în prezent o perioa-

★ ★
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. 

al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au transmis tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDEN- 
BAL, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Mongole, și tovarășului 
JAMSARANGHIIN SAMBU, președintele Prezidiului Mare
lui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, o tele
gramă în care se spune, printre altele :

Poiiorul român urmărește cu simpatie munca poporului 
mongol, consacrată propășirii patriei sale, și îi urează noi 
succese în opera de construire a socialismului în Republica 
Populară Mongolă.

Ne exprimăm convingerea că prietenia și colaborarea din
tre partidele și țările noastre, întemeiate pe principiile mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist, vor cu
noaște și în viitor o dezvoltare rodnică în interesul popoare
lor român și mongol, al unității țărilor socialiste și al tuturor 
forțelor antiimperialiste, al cauzei socialismului și păcii.

son r* rt
marți unei intervenții chirurgi
cale, urmează să părăsească 
clinica la sfîrșitul săptămînii 
viitoare.

• IN UNIUNEA SOVIETI
CA a fost lansat joi un nou sa
telit artificial al pămîntului — 
„Cosmos-289“. Aparatura insta
lată la bordul satelitului func
ționează normal. Centrul de 
coordonare și calcul prelucrea. 
ză informațiile primite.

• 34 DE STUDENȚI de la 
Universitatea centrală din Ve
nezuela au declarat greva foa
mei, cerînd' efectuarea unei re
forme a sistemului de învăță- 
mînt și sporirea fondurilor des
tinate educației. Studenții se 
află în clădirea universității. 
Federația Centrelor universi
tare din Venezuela a dat pu
blicității o declarație prin care 
afirmă sprijinul față de stu
denții greviști.

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al Casei Albe a declarat 
că reducerea cu 10 la sută a 
personalului militar și civil a- 
merican aflat în afara granițe
lor S.U.A. se ridică la 180 000 
de persoane. Vor fi rechemate 
în țară 40 000 de persoane din 
Japonia, 45 000 din Okinawa, 

dă de înnoire și modernfr 
zare. Lor li s-au adăugat 
altele noi, răsărite în plină 
stepă, ca Darhanul, devenit 
ai doilea centru industrial al 
țării după Ulan Bator — ex- 
celînd în extracția de căr
buni și producția de energie 
electrică. Suhe Bator, Cioi- 
balsan etc. se află și ele in 
plină dezvoltare datorită 
procesului rapid al progre
sului economic.

Succese importante s-au 
obținut și în domeniul so
cial-cultural. Astfel, s-a ge
neralizat învățămîntul de 
7 ani, devenit obligatoriu, 
Cu fost construite numeroa
se așezăminte culturale și 
științifice. La Universitate, 
Institutul politehnic, Institu
tul de medicină și cel agro
nomic din Ulan Bator, toate 
creații ale regimului popu
lar, studiază în prezent 
peste 9 000 de studenți.

Construcții moderne adă-

postesc, de asemenea, Aca
demia de științe, Centrul de 
televiziune, Teatrul de operă 
și balet, precum și magazi
nele, școlile, spitalele și ce
lelalte așezăminte social
culturale apărute în acești 
ani. Lor li se adaugă blocu
rile noi de locuințe care so 
înscriu firesc în peisajul ci
tadin.

La 48 de ani de la vț fo-
ria revoluției popii.'u’re, 
Mongolia socialistă se flă 
în plin proces de dezvoltare 
și îiinoire.

Cu ocazia marii sărbători, 
poporul și tineretul român 
adresează poporului mor* > 
gol calde urări de succes 
dezvoltarea și înflorirea ț 
triei sale.

BAZIL ȘTEFAN I

30 000 din Filipine, 10 000 din 
Taivan, 24 000 din America La
tină și 10 000 din Spania. Prin 
această hotărîre vor fi readuși 
în S.U.A. și 10 000 de soldați a- 
mericani din trupele staționate 
în Europa, dar care nu sînt a- 
fectate forțelor N.A.T.O.

Reducerea cu zece la sută a 
personalului civil american din 
străinătate va afecta, de ase
menea, corpul diplomatic, ser
viciile Agenției Centrale de 
Investigații (C.I.A.), Agenția in
ternațională pentru dezvoltare 
și Corpul păcii.

• ÎNTR-UN INTERVIU a- 
cordat ziarului „Suddeutsche 
Zeitung“ din München, minis
trul de externe vest-german, 
Willy Brandt, și-a exprimat în
doiala că următoarea rundă de 
negocieri din Piața comună va 
deschide perspectiva intrării 
Angliei și a altor țări în C.E.E. 
„Dar, a adăugat el, trebuie să 
punem bazele lărgirii comuni
tății în ultimele luni ale anu
lui“. Declarațiile ministrului 
au o anumită greutate avînd în 
vedere faptul că el a încheiat 
tocmai un șir de convorbiri cu 
colegii săi din Paris, Copenha^ 
ga, Stockholm și Haga.
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