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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL CLUJ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, preșe

dintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a sosit vineri pentru o vizită de lucru în județul Cluj. 
Salutat cu nemărginit entuziasm de un număr impresion ant de cetățeni, oaspetele a vizitat întreprinderi industriale, 
s-a întîlnit cu oameni ai muncii, cu cadre de conducere din economie, cu activul de partid și de stat, dezbătînd 
multiple aspecte ale muncii concrete de fiecare zi pentru înfăptuirea țelurilor majore ale politicii partidului și sta
tului nostru. La vizită participă tovarășul Maxim Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat al Planificării.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu constituie pentru locuitorii județului Cluj, ramâni, maghiari și de alte 
naționalități, un prilej deosebit de a-și manifesta — asemeni întregului nostru popor — unitatea de nesdruncinat în 
jurul conducerii de partid și de stat, atașamentul fierbinte, dragostea nețărmurită pentru Partidul Comunist Român.

Șl SARE

efi-

în întîmpinarea oaspete
lui iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la aeroport au ve
nit mii de locuitori din satele 
învecinate, din orașul Cîmpia 
Turzii, dornici să dea glas 
încă din primele clipe ale so
sirii sale sentimentelor pro
funde de dragoste pe care toți 
cei ce trăiesc pe aceste melea
guri le nutresc pentru Parti
dul Comunist Român, condu
cătorul încercat al poporului, 
chezașul tuturor izbîr.zilor do- 
bîndite pe drumul glorios al e- 
dificării socialismului. Munci
tori, țărani, intelectuali veniți 
la aeroport așteaptă cu nerăb
dare să primească în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Domnește o puter
nică însuflețire. Steaguri roșii 
și tricolore își unduie faldu
rile în văzduhul dimineții. 
Prinos de dragoste, brațele 
poartă buchete de flori. Pen
tru toți cei de față această zi 
este o zi de sărbătoare.

Ora 9,45. Privirile tuturor se 
îndreaptă spre avionul care 
aterizează. Izbucnesc puterni
ce urale, ovații prelungite în 
cinstea partidului, a Comitetu
lui său Central. _ 
scara avionului, 
Nicolae Ceaușescu 
salutări călduroase răspun- 
zînd aclamațiilor mulțimii. în 
întîmpinare vin tovarășii 
Aurel Duca, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular județean, Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, și 
alți conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor obștești. în nu
mele locuitorilor județului, to
varășul Aurel 
oaspetelui un 
sosit.

Din mulțime 
un grup de tinere îmbrăcate 
în frumosul port de pe Valea 
Someșului. în mijlocul lor, un 
țăran bătrîn îi oferă secreta
rului general al Comitetului 
Central al Partidului, după 
datina pămîntului românesc, 
pîine și sare. „Bine ați venit, 
scumpe tovarășe Ceaușescu !“, 
„Să ne trăiți, tovarășe secre
tar general!“ — se aud căldu
roase urări din rîndurile celor 
prezenți. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu strînge prietenește 
mîinile care i se întind. Tineri 
și bătrîni, muncitori și țărani 
îl salută cu emoție. Simțim în 
priviri, in gesturi, vibrează in 
uralele puternice, entuziaste, 
întreaga dragoste, stimă și 
prețuire cu care este înconju
rat secretarul general al C.C 
al partidului.

Coloana oficială se îndreap
tă apoi spre Cîmpia Turzii, 
cunoscutul centru muncito
resc. Pe străzile orașului, în- 
tr-o puternică revărsare de 
entuziasm, mulțimea, aclamă 
trecerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este un prilej deo
sebit de a mulțumi încă o dată, 
din adîncul inimii. Partidului 
Comunist Român, deschizăto
rul unei noi ere în istoria pa-

Vineri dimineața, tovarășul
Ion Gheorghe Maurer, mem- 

£ bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 

$ Consiliului de Miniștri, însoțit 
de tovarășul Dumitru Popa, 

_ membru supleant al Comite-
V tului Executiv al C.C. al 

P.C.R., prim-secretar al Comi-
_ tetului municipal București
V al P.C.R., primarul general al 

Capitalei, a făcut o vizită de

•
 lucru în întreprinderi indus
triale și pe șantiere de con
strucții din Capitală.

•
 înscriindu-se în activitatea 
politică efervescentă, crea
toare, din aceste zile premer-

•
 gătoare celui de-al X-lea Con
gres al partidului, vizita to
varășului Ion Gheorghe Mau- 
A rer a prilejuit însuflețite dis- 
” cuții cu muncitori, tehnicieni, 
ingineri, proiectanți și arhi- 

A tecți, cadre de conducere din 
w întreprinderi și de pe șantie

re despre activitatea pe care 
A o desfășoară în vederea creș

terii producției industriale,

îmbunătățirii calității produ
selor, scurtării termenelor de 
execuție a lucrărilor pe șan
tiere și reducerii cheltuielilor 
de 
în

producție și construcții, 
timpul vizitei au avut loc

impresionante manifestări 
spontane ale sentimentelor de 
dragoste și atașament deplin 
pe care oamenii muncii din 
țara noastră le nutresc față 
de Partidul Comunist Român.

De pe 
tovarășul 
adresează

Duca urează 
călduros bun

se desprinde

întreprinderea „Electroceramica“ din Turda. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de 
procesul tehnologic și a relevat importanța perseverării în efortul de organizare științifică a produc

ției și a muncii

triei, pentru viața nouă ce a 
rodit din plin in întreaga țară, 
ipclusiv în aceste ținuturi. 
Cele două evenimente impor
tante din viața patriei și a 
partidului — a XXV-a sărbă
torire a eliberării și cel de al 
X-lea Congres al partidului — 
constituie și pentru cetățenii 
din Cîmpia Turzii un prilej 
de bogate bilanțuri și. totoda
tă, de exprimare a hotărîrii 
de a munci neobosit pentru 
realizarea 
le stau în

Uzinele 
Harnicul 
dria să raporteze tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că în pri
mii trei ani ai cincinalului a 
realizat peste prevederile de 
plan o producție în valoare de 
307 milioane lei. Producția in
dustrială a uzinei, într-o con
tinuă diversificare și în con
diții calitativ superioare, s-a 
dezvoltat în această perioadă 
într-un ritm mediu anual de 
13 la sută.

La intrarea în uzină, oaspe
tele este întîmpinat cu entu
ziasm de metalurgiști. Sînt 
prezenți Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, 
precum și directorul general 
al uzinei. Ton Stanatiev. Se vi
zitează cîteva din noile secții 
ale uzinei : trăgătoria de oțel 
tare nr. 2, fabrica de cabluri 
de tracțiune și laminorul nr. 3, 
aflat în plină construcție. Pre
tutindeni unde condițiile de 
lucru . o permit, muncitorii 
s-au desprins pentru cîteva 
minute de lingă mașini. Adu
nați în curtea uzinei, ei In
tim pină cu nesfîrșite urale so
sirea. tovarășului Ceaușescu. 
„Trăiască secretarul general 
al partidului !“, „Să trăiască 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al clasei 
noastre muncitoare !“, „Să ne 
trăiți ani mulți, tovarășe se
cretar general!“. Un muncitor 
vîrstnic se desprinde dintre 
tovarășii săi și îl îmbrățișează 
pe oaspete spunînd : „Vă do
resc, tovarășe Ceaușescu, să
nătate și multă, multă, putere 
de muncă pentru binele nos
tru, pentru binele României 
socialiste“.

Tovarășul Ceaușescu se in
teresează îndeaproape de rit-

marilor sarcini ce 
față.
„Industria Sîrmei“. 
colectiv are mm-

mul lucrărilor de investiții, 
subliniind importanța lor de
cisivă pentru realizarea obiec
tivelor actualului plan cinci
nal. în continuare, el recoman
dă folosirea tuturor posibili
tăților pentru scurtarea ter
menelor de punere în func
țiune și atingerea în cît mai 
scurt timp a parametrilor teh
nici proiectați. în discuțiile cu 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage a- 
tenția asupra necesității îm
bunătățirii caracteristicilor. ca
litative ale produselor potri
vit creșterii exigențelor uzi
nelor consumatoare din țară 
și cerințelor de competitivi
tate pe piața externă.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu are, apoi, o consfătuire de 
lucru cu Comitetul de direc
ție al uzinei. Directorul Ion 
Stanatiev prezintă, pe scurt, 
o dare de seamă asupra prin
cipalelor probleme care pre
ocupă pe membrii colectivului

muncitoresc de la „Industria 
Sîrmei“. Se discută despre re
alizarea indicilor de plan, des
pre eforturile ce se fac în di
recția îmbunătățirii pe toate 
planurile a aspectelor calitati
ve ale muncii, despre perspec
tivele tehnico-economice ale 
uzinei.

Dînd răspuns unor proble
me ridicate în cadrul discuții
lor, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a subliniat că intra
rea în producție a noilor o- 
biective trebuie să se facă în 
mod eșalonat, în așa fel încît 
investițiile să fie amortizate 
pe parcurs. Ar fi greșit, s-a 
subliniat, să se aștepte intra
rea în funcție a 
subansamblu pentru 
producția în flux 
Este de dorit ca, de 
primele capacități 
montate, să înceapă
— concomitent cu continuarea 
lucrărilor de construcții și

ultimului 
a începe 
continuu, 
îndată ce 
au fost 

producția

montaj. în felul acesta, 
ciența economică a investiții
lor va crește.

Discuția s-a purtat apoi în 
jurul problemelor ridicate de 
creșterea competitivității pro
duselor uzinei pe piața inter
națională. Tovarășul Ceaușes
cu a subliniat că este absolut 
necesar ca unitatea direct 
productivă, uzina, să-și asu
me răspunderi sporite în ce 
privește pătrunderea pe pie
țele externe și menținerea po
zițiilor, să aibă competențe 
crescute în această privință.

Totodată, el a arătat nece
sitatea de a se obține o pro
ductivitate a muncii sporită, 
o ridicată eficiență economică 
— ceea ce impune aplicarea 
celor mai perfecționate meto
de de conducere și organizare 
a producției, în acest sens, 
este necesară studierea aten- 
tă, responsabilă a experienței 
avansate a unor întreprinderi 
similare din țări cu tradiție ” 
în acest domeniu. Studiile pa
ralele au darul să ne releve V 
zonele în care noi sîntem su
periori și să scoată la lumină A precum și fiecare zi bună de

T - • , lumi înf TT>ni-i nzlcil’ț Ir» o<y„1z>a1acele în care sintom deficitari
—• a subliniat
Ceaușescu..

Responsabilitatea 
cordată comitetelor 
ție, a arătat secretarul gene-

ce privește griul, w C O cfrinc »fAzirtlln
pune totodată rezolvarea cu 
competență a tuturor proble
melor pe care le ridică acti
vitatea curentă. Nimeni nu 
poate cunoaște mai bine decît 
acest organism multitudinea 
de aspecte ale vieții economi- Q plante furajere, 
ce și sociale din uzină și, de .

LA RECOLTAT,
NOI SUCCESE!

Săptămîna aceasta lucrările 
de recoltare a păioaselor s-au 
intensificat. Folosind întreaga 
capacitate de lucru a utilajelor,
lucru, întreprinderile agricole 
de stat din 12 județe ale țării,

tovarășul a printre care Argeș, Brăila, Con- 
W stanța și Ialomița, precum și

sporită a-
de direc-

cooperativcle agricole de pro- 
• ducție din județul Ilfov au ter

minat recoltarea orzului, iar în 
numeroase alte județe această 

_  lucrare este pe sfirșite. în ceea 
_ ' pînă acum 

~ s-a strîns recolta de pe aproape 
400 000 ha. Cele mai mari su- 

A prafețe au fost recoltate în uni- 
” tățile agricole din județele Ia

lomița, Brăila, Dolj, Constanța 
• și Teleorman. După recoltare, 

se balotează paiele, se eliberea
ză terenurile și se execută ară- 

_ turi în vederea insămînțării de

Reportaj realizat de :

ANDREI VELA,
GEORGE-RADU CHIROVICI,

MIRCEA IONESCU, 
LUDOVIC ROMAN

• NUMĂRUL URMĂ-
- TOR AL ZIARULUI 
•apare DUMINICĂ.

13 IULIE.

ll-a)(Continuare în pag. a

Tineri și bătrîni, muncitori și țărani îl salută cu căldură pe oaspetele 'drag

PROGRESUL TEHNIC,
FACTOR HOTĂRÎTOR 

ÎNASCENSIl/NEA INDl/SERIEI 
SOCIALISEE

Fabrica de elemente de au
tomatizare București, primul 
obiectiv vizitat, este una din 
creațiile recente ale operei de 
industrializare socialistă a 
țării. Aici se realizează o mare 
diversitate de elemente de

automatizări electronice — 
sesizoare, traducătoare, insta-

GHEORGHE SECUIU 
NICOLAE VAMVU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Răspunsul guvernului român

convocarea unei conferințe»

europene

interesul

La 11 iulie, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a primit în 
audiență pe ambasadorul Fin
landei la București, Kaarlo 
Veikko Măkela, pentru a tran
smite răspunsul guvernului Re
publicii Socialiste România la 
memorandumul guvernului Fin
landei în legătură cu convoca
rea unei conferințe în problema 
securității europene.

După ce subliniază
cu care guvernul român a primit 
memorandumul, în răspuns se 
arată :

„Analizînd acest memoran
dum în spiritul relațiilor priete
nești dintre țările noastre, Gu
vernul român salută acțiunea 
guvernului finlandez care atestă 
preocupările sale pentru conso
lidarea păcii în Europa și îm
părtășește opinia cu privire la 
utilitatea dezvoltării contacte
lor, a lărgirii schimburilor de 
păreri spre a găsi căile cores
punzătoare realizării securității 
europene“.

„Guvernul român — se arată 
în continuare în răspuns — con
sideră că, în prezent, în Euro
pa există posibilități reale ca, 
prin eforturi comune, să se înain
teze cu succes pe calea destin
derii, spre crearea unui climat 
de bună vecinătate și cooperare, 
spre înfăptuirea securității pe 
continentul nostru“.

Exprimînd satisfacția guver
nului român în legătură cu ati
tudinea pozitivă a guvernului 
finlandez față de propunerea 
conținută în Apelul statelor par-

ticipante la Tratatul de Ia Var
șovia, în răspuns se spune :

„Guvernul român este de a- 
cord cu opinia guvernului Fin
landei că o conferință europeană 
va trebui să fie convocată fără 
condiții prealabile și că parti- 
cipanții vor avea dreptul și posi
bilitatea să-și expună concepțiile 
și propunerile lor asupra ches
tiunilor europene.

Guvernul Republicii Socialis
te România este gata să exami
neze cu toată atenția sugestiile 
altor state din Europa cu privire 
la organizarea conferinței, să 
discute și impedimentele care 
pot apărea în calea realizării 
acestei idei și este receptiv față 
de orice propuneri îndreptate 
spre înfăptuirea securității și 
colaborării pe continent. După 
părerea sa, esențial este să se 
adopte o atitudine constructivă 
în această direcție, ca statele eu
ropene să vină unele în întîmpi- 
narea altora, să manifeste o ma
ximă receptivitate față de ini
țiativele, de punctele de vedere 
favorabile păcii și destinderii, 
indiferent din partea cui ar veni 
ele ; totodată este necesar să fie 
inițiate noi acțiuni care să ralie
ze forțe tot mai ample la efortul 
pentru dezvoltarea multilaterală 
a cooperării între statele euro
pene fără deosebire de orînduire 
socială“.

în încheiere se arată că în le
gătură cu intenția guvernului 
finlandez de a găzdui conferin
ța europeană, România nu are 
nici o obiecție, dacă și ceilalți 
participanți sint de acord.
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aceea. el este cel chemat să ia 
hotărîri în problemele care 
privesc uzina.

După consfătuire, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a 
luat cuvintul în fața sutelor 
de muncitori adunați să-l sa
lute.

Dragi tovarăși,
Vă adresez dumneavoastră, 

tuturor salariaților acestei u- 
zine, un salut din partea Co
mitetului Central . al Partidu
lui Comunist Român. Am vi
zitai astăzi uzina dumneavoas
tră. Am constatat cu satisfac
ție că an de an ea cunoaște 
o dezvoltare continuă, că pa
ralel cu crearea de noi secții, 
cu îmbunătățirea tehnologiei 
și a orgahizării activității de 
producție, cresc și cadrele de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, care traduc și aplică cu 
pricepere și entuziasm în viață 
sarcinile trasate de Comitetul 
Centra] al partidului nostru.

Vă felicit din toată inima 
pentru rezultatele pe care le 
aveți în munca dv.

Am fost informat asupra re
zultatelor obținute și a per
spectivelor de viitor ale uzinei 
d-voastră. Și realizările sînt 
bune, iar perspectivele • sînt 
frumoase. Vă felicit pentru a- 
ceasta -întrucît ele au cerut și 
cer muncă spre a fi înfăptuite.

Există însă rezerve mari. 
In ceea ce privește creșterea 
producției, îmbunătățirea cali
tății produselor, creșterea pro
ductivității muncii și reduce-

rea prețului de cost. Am 
discutat cu conducerea în
treprinderii ca, în legătură cu 
toate acestea, să întocmească 
un program de măsuri, să le 
discute cu organizația de partid 
și cu toți muncitorii, iar la 
Congresul partidului să ne 
prezinte punctul dv. de vedere 
asupra perfecționării și îmbu
nătățirii activității de viitor 
a uzinei. Sînt perspective mari 
ca Uzina Industria Sîrmei, care 
este una d.in marile uzine si
derurgice din țară, să aibă 
rezultate mai bune în toate a- 
ceste domenii de activitate

îmi exprim convingerea că 
conducerea uzinei, toți comu
niștii, toți salariații întreprin
derii, vor acționa uniți, 
tru a obține noi realizări în 
viitor. Vă doresc 
activitatea dv, pe această cale, 
tovarăși.

Cuvintele rostite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu sînt 
primite cu îndelungi aplauze. 
Răsună din nou urale in cin
stea , Partidului Comunist Ro
mân, a secretarului său gene
ral.

înainte de plecare, secreta
rul Comitetului de partid al 
uzinei, Nicolae Preda, în nu
mele întregului colectiv, îl a- 
sigură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii nu vor pre
cupeți niți un efort, că își vor 
consacra întreaga , putere de 
muncă înfăptuirii cu succes a 
sarcinilor complexe ridicate 
de dezvoltarea uzinei.

pen-

succese în

In mijlocul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor Întreprinderii „Electroceramica“

NOUL DINAMISM AL
UNEI VECHI AȘEZARI

MUNCITOREȘTI
Locuitorii municipiului Tur

da, cu mic, cu mare, au ieșit 
să salute pe conducătorul iu
bit pe secretarul general al 
C. C. al P. C. R„ tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Manifesta
rea lor, asemenea unor fluvii 
de entuziasm, dă expresie 
concretă simțămintelor lor, 
adeziunii lor față de po
litica partidului, materializa
tă în 
ținute 
mâniei socialiste. Despre a- 
ceste rezultate vorbesc și uzi
nele create aici în ultimii ani, 
șantierele pe care freamătă o 
activitate deschizătoare de noi 
realizări. La tot pasul, noi 
construcții industriale, blocuri 
de locuințe stau mărturie în
făptuirii consecvente, prin 
muncă și spirit de abnegație, 
a politicii partidului. Aici, in
dustrializarea, baza dezvoltă
rii României moderne, trans
formă tot mai mult urbea în- 
tr-o cetate a industriei cimen
tului, chimiei, produselor elec- 
troceramice și sticlăriei, bine 
cunoscute în întreaga țară ca 
și peste hotare. Creatorii tutu
ror acestor bunuri, cei care 
dau viață, politicii partidului 

•— masele oamenilor muncii — 
au venit acum să-și exprime 
față de secretarul general al 
C.C. al P.C.R. întreaga lor dra- 
goste, voința de a înfăptui 
sarcinile mărețe care le sînt 
prefigurate în documentele 
pregătitoare ale Congresului 
al X-lea — documente pe care 
le-au dezbătut cu conștiința 
deplinei răspunderi pentru 
destinele și viitorul țării, așa 
cum arată nenumăratele pro
puneri făcute în adunări de 
partid în uzine, în adunări ale 
organizațiilor obștești și ale 
populației din oraș.

Primul popas se face la Fa
brica de sticlărie. Unitate mo
dernă, reconstruită în între
gime în ultimul an, fabrica a- 
sigură o bună parte din pro
ducția de sticlărie a țării. Pro
dusele turdene și-au cîștigat

toate succesele ob- 
în dezvoltarea Ro-

în scurt timp o marcă de pres
tigiu. iar dotarea cu aparataj 
de înaltă tehnicitate face posi
bilă realizarea unei producti
vități ridicate.

Oaspetele este primit de Ion 
Crăciun, ministrul industriei 
ușoare. La intrare, Augustin 
Inocarț, directorul fabricii, pre
zintă în fața unui panou pla
nul de reconstrucție și dezvol
tare a fabricii. Tovarășul 
Ceaușescu apreciază în mod 
deosebit experiența valoroasă 
a colectivului uzinei și a co
lectivelor de constructori care 
au reușit performanța de a re
construi și a moderniza total 

o

inven- 
Viena. 
inven- 
dă ex-

se oferă flori. 
Cornel Mihu- 
al ministrului 

de

fabrica fără să înceteze nici 
zi producția.

Vizitarea uzinei începe cu 
scurtă trecere în revistă

în

de 
de 

mă- 
care 
sti-

troceramică — și ea expr.esie 
a creșterii potențialului indus
trial turdean. întreprinderea 
produce astăzi în doar 25 de 
zile, ceea ce în urmă cu 20 de 
ani, producea de-a lungul unui 
an întreg. Numai în actualul 
cincinal, producția ei a cres
cut de peste două ori. Răs- 
punzînd cu însuflețire chemă
rilor partidului, colectivul în
treprinderii și colectivele de 
constructori au lucrat în așa 
fel îneît, într-o proporție de 
60 la sută noile capacități de 
producție au fost date în func
țiune înainte de termen.

Muncitorii, inginerii, tehni
cienii, personalul administra- ■ 
tiv al uzinei salută cu deose
bită căldură și urează bun ve- 
nit tovarășul Ceaușescu. Ră
sună puternice aclamații, urale 
și ovații, se scandează : „Ceau
șescu, Ceaușescu“, „Ceaușescu 
și poporul!“.

Oaspetelui i 
Este prezent 
lecea, adjunpt
industriei construcțiilor 
mașini. Oaspetele este condus 
de membri ai Comitetului de 
direcție în frunte cu directorul 
uzinei, Ion Moraru.

Se .vizitează hala nouă de 
produse electrocerarnice. To
varășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de 
procesul tehnologic. relevă 
importanța perseverării în e- 
fortul de organizare științifică, 
a producției și. a .muncii, ară- 
tînd .că această deosebit de im- sănătate, 
portantă acțiune, - care a cu-,,,.d]e muncă, 
prins fiecare unitate economi
că din țara noastră, se cere a 
fi continuată cu și mai mare 
perseverență.

Se vizitează apoi centrala 
termică a fabricii, echipată cu 
8 cazane Gama 2. Ele consti
tuie o valoroasă invenție reali
zată de doi ingineri români, 
cercetători la Institutul de fi
zică atomică al Academiei. A- 
ceastă invenție este aplicată 
aici pentru prima oară pe 
scară industrială, iar rezulta

tele obținute sînt din cele mai 
bune; performanțele tehnice 
întrecînd cu mult pe ale insta
lațiilor termotehnice clasice. 
Această invenție a fost distin
să cu medalii de aur la saloa
nele internaționale de 
ții de la Bruxelles și 
Unul dintre realizatorii 
ției, ing. Ion Berindan,
plicații asupra principiilor de 
funcționare a cazanelor și 
eficacității lor economice;

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
îi felicită călduros pe realiza
tori și recomandă studierea 
posibilităților de lărgire a do
meniilor de aplicare a va
loroasei invenții.

în tot timpul vizitării uzinei, 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii, toți salariații întreprin
derii au făcut secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. o caldă 
manifestație de dragoste, și-au 
exprimat atașamentul față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Pe străzile Turdei mii și mii 
de locuitori așteaptă trecerea 
coloanei oficialp. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu străbate pe 
jos centrul orașului — fiind 
salutat cu o emoționantă însu
flețire de masa cetățenilor. 
Sîntem martorii manifestării 
de dragoste pe care locuitorii 
Turdei o fac secretarului ge
neral al partidului, căldurii cu 
care ei îl întîmpină. Nenumă 
tați cetățeni strîng mîna to
varășului Ceaușescu, îi urează 

viață lungă, putere 
îi încarcă brațele 

cu flori ; mamele își întind 
copiii ca să-1 sărute.

Toate aceste manifestări 
dau expresie nu numai senti
mentelor de dragoste ale locu
itorilor de pe aceste meleaguri, 
ci ale tuturor cetățenilor Ro
mâniei socialiste, reflectă uni
tatea fierbinte și indestructibi
lă a întregului nostru popor 
in jurul partidului comunist, 
a conducerii sale în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

o 
a 

principalelor produse ale fa
bricii. Oaspetele se interesea
ză de calitatea fabricatelor, de 
aprecierile consumatorilor din 
țară și ale clienților de peste 
hotare. Directorul fabricii pre
zintă o succintă informare 
acest sens.

In atelierele de gravură, 
prelucrare a sticlei topite, 
finisare este apreciată 
iestria artistică, pe 
le dovedesc renumiții
clari din Turda. Se vizitează 
apoi șantierele, unde se lu
crează intens la extinderea ac
tualelor capacități de produc
ție. Ca și la unitatea vizitată 
cu puțin timp înainte, tovară
șul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se studieze posibili
tatea scurtării termenelor 
de punere în funcțiune.

La despărțire, reprezentanții 
colectivului fabricii de sticlă
rie și-a.u luat angajamentul de 
a păstra și în viitor Steagul de 
întreprindere fruntașă pe ra
mură atribuit în 1968. Secreta
rul general al 0.0. al P.C.R. 
le urează succes.

După Fabrica de sticlă, se 
vizitează întreprinderea Elec-
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ALE CLUJULUI
După vizitarea municipiului 

Turda, coloana mașinilor se 
îndreaptă spre Cluj, centrul 
de reședință al județului. Pre-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitînd Uzinele „Industria Sîrmei" din Cîmpia Turzii

tutindeni, de-a lungul traseu
lui, mii de cetățeni, care au 
aflat de vizita secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. pe a- 
ceste meleaguri, au ieșit în în- 
tîmpinare, spre a-1 saluta cu 
dragoste și stimă.

întotdeauna, călătorul zăbo
vește cîteva momente pe Dea
lul Feleacului, la poalele că
ruia se întinde maiestuoa
sa urbe a Clujului. Cu a- 
șezămintele culturale și ști
ințifice, cu fabricile sala 
renumite în întreaga țară, cu 
noile blocuri zvelte, ca și cu 
vechile sale monumente, Clujul 
constituie o mîndrie a locuito
rilor țării, mîndrie care dă naș
tere nobilei străduințe de a ve
dea orașul mereu mai înflori
tor și puternic printre așeză
rile României socialiste.

La intrarea în orașul de pe 
Someș, lingă vestitul „Turn al 
croitorilor“, oaspetele este pri
mit cu urale entuziaste de o 
mare mulțime de clujeni. 
Locuitorii orașului țin să-și 
exprime astfel încă de la poar
ta de intrare în oraș, întregul.

atașament față de politica 
realistă, adînc legată de aspi
rațiile poporului român, co
respunzătoare intereselor păcii 
și socialismului în lumea în
treagă pe care o promovează 
partidul, conducerea sa în
țeleaptă în frunte cu tovarășul 
Nicolae ~

Tineri 
costume 
un grup 
peților 
flori. După strămoșescul obi
cei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să guste 
din tradiționala pîine și sare, 
semn al ospitalității și genero
zității poporului român.

Primul secretar al Comitetu
lui municipal Cluj al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar municipal, primarul Cluju
lui, tovarășul Remus Bucșa, 
venit în întîmpinare împreună 
cu conducători ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai 
organizațiilor de masă și ob
ștești, rostește un cald salut de 
bun venit.

Orașul Cluj, împodobit săr
bătorește cu drapele tricolore 
și roșii ale patriei și partidu
lui, întîmpină pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu o dragos
te ce se revarsă din mii și mii 
de inimi. De-a lungul străzilor 
largi care duc spre centru, 
uriașa mulțime a locuitorilor 
salută cu entuziasm pe condu
cătorul 
deni se 
bucuria 
cu
Ceaușescu, care a 
aceste meleaguri, 
inimi și în minți 
rile și indicațiile primite cu a- 
ceste prilejuri mîndria de a 
raporta în prezent succesele 
obținute.

Fără a ține seama de ploaia 
persistentă, masa compactă a 
cetățenilor prezenți de-a lun
gul întregului traseu parcurs 
freamătă. își exprimă 
urale dragostea 
tă față de 
munist Român, față de Co
mitetul său 
frunte cu secretarul general al 
partidului „P.C.R. — P.C.R.“, 
„Ceaușescu — Ceaușescu", ră
sună scandările neîntrerupte 
ca o vie întruchipare a puter
nicei legături care unește in
destructibil, 
gului 
dului. 
ventă 
cinat 
cestei 
și de 
jurul 
conducerii sale.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Uzinelor „Tehnofrig" 
— cea mai mare unitate con
structoare de utilaje pentru in
dustria alimentară din țara 
noastră — salută cu deosebi
tă căldură sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La intrarea în întreprindere, 
oaspetele este întîmpinat de 
tovarășii Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, și 
Gheorghe Oprea, adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini. Directorul u- 
nității, Andrei Halmaghi, după 
ce urează un călduros bun so
sit, invită să se viziteze cîte
va din secțiile de producție.

La începutul vizitei, tovară
șului Nicolae Ceaușescu îi este 
prezentată, prin machete și 
panouri, imaginea uzinei la fi
nele actualei etape de dezvol
tare. Datorită unui volum a- 
preciabil de investiții, uzina 
își va spori considerabil capa-

Ceaușescu.
îmbrăcați în pitorești 
naționale, precum și 
de pionieri oferă oas- 
frumoase buchete de

partidului. Pretutin- 
văd fețe iluminate de 
revederii
tovarășul

mult dorite 
Nicolae 

mai vizitat 
Sînt vii în 
recomandă-

prin 
nețărmuri- 

Partidul Co-

Central, în

energiile între- 
popor de politica parti- 

Este o expresie eloc- 
a unității de nezdrun- 

a tuturor cetățenilor a- 
țări — români, maghiari 
alte naționalități — în 
Partidului Comunist, al

citatea anuală de 
înălțată în anii 
sooialiste pe locul unei vechi 
fabrici de chibrituri, moderna 
și luminoasa uzină de astăzi 
este specializată în producerea 
pompelor centrifuge, a instala
țiilor frigorifice, liniilor tehno
logice pentru industria alimen
tară, compresoarelor de mare 
capacitate, instalațiilor com
plexe pentru panificație — în 
total circa 200 tipuri de mași
ni și utilaje pentru industriile 
alimentară și a frigului. Dota
tă cu utilaje moderne, de înal
tă tehnicitate, uzina este o i- 
lustrare elocventă a avîntului 
economic pe care l-au cunos
cut și îl cunosc în acești ani o-

producție, 
construcției

compresoarele frigorifice, de 
diferite tipuri și capacități, 
complexele mașini pentru in
dustria alimentară. Este vizita
tă apoi noua hală de vopsito- 
rie, unde, de asemenea, sînt 
prezentate o seamă de utilaje 
și procedee moderne folosite în 
procesul tehnologic. Tovarășul 
Ceaușescu face, cu acest pri
lej, recomandări privind acti
vitatea viitoare a întreprinde
rii, în vederea asigurării ca
pacităților de producție nece
sare satisfacerii nevoilor in
terne ale economiei, cerințe
lor pentru export, sporirii 
competitivității produselor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înscrie în cartea de onoare a 
uzinei cuvintele : „Felicităm 
călduros harnicul colectiv al 
Uzinelor „Tehnofrig“ pentru 
succesele sale și îi urăm să 
dobîndească noi realizări în 
introducerea tehnicii celei 
mai avansate“.

După vizitarea Uzinelor 
„Tehnofrig“, coloana mașinilor 
oficiale, salutată de aplauzele 
fierbinți ale muncitorilor uzi
nei, se îndreaptă spre fabrica 
de porțelan. In preajma aces
teia se conturează, spre min- 
dria constructorilor clujeni, 
noua platformă industrială a 
orașului, în constelația căreia 
vor fi prezente o modernă fa
brică de bujii, o unitate con
structoare de cazane industria
le, importante capacități de 
producție ale Fabricii de me
dicamente Terapia și ale altor 
unități economice.

Directorul fabricii, tovarășul 
Alexandru Șerban, înfățișează 
în timpul vizitei, un istoric al 
acestei unități aflată în plină 
dezvoltare. Oaspeții vizitează 
secția „porțelan 2“, unde în
tregul proces tehnologic este 
automatizat, precum și alte 
secții ale unității. Este admi-

comandă al uzinei — creierul 
automatizat al întregului pro
ces de producție. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întreabă pe 
directorul uzinei care este vo
lumul fizic și valoric al pro
ducției, dînd prețioase reco
mandări cu privire la folosirea 
eficientă a suprafețelor de 
producție, la eșalonarea lucră
rilor de dare în funcțiune a 
noilor linii tehnologice din a- 
ceastă întreprindere, cît și a 
altor obiective industriale 
aflate în construcție. De ase
menea, se subliniază necesita
tea valorificării mai bune a 
resurselor de materie primă 
existentă pe plan/ local. Di- 
rectorul^ uzinei, angajîndu-se 
să aplice în viață aceste indi
cații, prezintă în continuare 
noile produse destinate expor
tului și arată totodată că nu
meroase din modelele realizate 
au fost contractate de organele 
comerțului interior și vor fi 
puse în curînd la dispoziția 
publicului consumator.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii care lucrează aici țin 
să-și mărturisească sentimen
tele de respect și prețuire pe 
care le poartă tovarășului 
Ceaușescu, recunoștința adîn- 
că pentru clarviziunea și dă
ruirea cu care conduce desti
nele țării, spre binele între
gului popor, în interesul pros
perității și progresului Româ
niei socialiste, al creșterii con
tribuției internaționaliste p« 
care succesele obținute în 
făurirea vieții noi o aduc la 
întărirea forțelor socialismu
lui și păcii în lume.

Tovarășul Ceaușescu vizi
tează apoi o interesantă expo
ziție cuprinzînd cele mai im
portante realizări ale colecti
vului.

La încheierea Vizitei, inteVe- 
sîndu-se îndeaproape de rea
lizările obținute în diversifi-

Moment emoționant I Tovarășul Nicolae Ceaușescu îmbrățișează cu dragoste pe unul dintre cei 
mai mici locuitori veniți în întîmpinarea sa

rașul Cluj, ca de altfel întrea
ga țară. Alături de alte mari u- 
nități industriale clujene — 
„Carbochim“, Uzinele „Unirea“ 
și „Metalul roșu“, Fabrica „Clu
jeana“, marile întreprinderi ale 
industriei ușoare și alimentare. 
— toate oglindesc convingător 
consecvența cu care partidul 
se preocupă de industrializarea 
țării, de dezvoltarea armonioa
să, unitară a tuturor localități
lor și județelor, inclusiv a ju- ' 
dețului Cluj, trup din trupul 
patriei socialiste.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este infor
mat asupra stadiului îndepli
nirii angajamentelor luate 
de acest colectiv în întîmpina- 
rea Congresului al X-lea al 
partidului și aniversării unui 
sfert de veac de la Eliberarea 
patriei, asupra măsurilor între
prinse pentru continua mo
dernizare și dotare a uzinei, 
pentru perfecționarea conti
nuă a calificării profesionale a 
salariaților, pentru ridicarea 
calității produselor. Străbătînd 
hala de prelucrări-montaj și 
noua hală de prototipuri, afla
tă în construcție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează îndeaproape de modul în 
care este organizată munca, de 
capacitatea utilajelor și pro
ductivitatea obținută, de para
metrii calității produselor. La 
standul de probe ca și în alte 
sectoare ale întreprinderii sînt 
prezentate cîteva utilaje din
tre cele mai importante care 
se produc aici, printre care

rată măiestria muncitorilor de 
aici, colaborarea fructuoasă cu 
artiștii decoratori.

Tovarășul -Nicolae Ceaușescu 
se interesează îndeaproape de 
modul cum este organizat pro
cesul de producție în secțiile 
în funcțiune, de stadiul lucră
rilor de montaj la secțiile afla
te în construcție. Primind ex
plicații amănunțite, oaspetele 
se oprește în fața tabloului de

carea producției și crearea 
unor noi sortimente de bunuri 
de larg consum potrivit exi
gențelor crescînde ale oameni
lor muncii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează felici
tări întregului colectiv, reco- 
mandîndu-i să depună în con
tinuare eforturi stăruitoare 
pentru valorificarea integrală 
a tuturor rezervelor interne 
ale întreprinderii.

SUB FRONTISPICIU
DE ENTUZIASM,

ÎNCREDERE

Șl ATAȘAMENT
Despărțindu-se într-o caldă 

atmosferă de muncițorii de 
aici, însoțit de aplauzele în
delungi ale lor, de invitația 
de a mai reveni în în
treprindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă spre 
Piața Libertății, prin adevă- . 
rate coridoare vii, formate

din miile de cetățeni care, în- 
fruntînd ploaia puternică, 
doresc să-l salute pe conducă
torul partidului, să-și împăr
tășească dragostea și recunoș
tința ce i-o poartă.

(Continuare în pag. a lll-a) ;
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL CLUJ
(Urmare din pag. a Il-a)

înflăcărat miting, 
de prezența în 

secretarului gene- 
al partidului,

la politica internă 
spre dezvoltarea 

i a patriei, spre ri- 
pe noi trepte ale 

i și civilizației, a-

Aici, în inima orașului are 
loc un însuflețit miting. Ura- 
lele și ovațiile se revarsă fă
ră întrerupere, ca o furtună, 
peste imensa piață, exprimînd 
pregnant sentimentele de dra
goste și bucurie îndreptate din 
adîncul inimii către cel mai 
fidel reprezentant al voinței și 
năzuințelor poporului român. 
Efectiv, este o puternică de
monstrație a hotărîrii tuturor 
locuitorilor acestui străvechi 
pămînt românesc de a lupta 
pentru traducerea în viață a 
politicii partidului, politică ce 
izvorăște din aspirațiile și in
teresele vitale ale națiunii 
noastre, răspunde cu fidelitate 
îndatoririlor față de poporul 
român, în strînsă împletire cu 
îndatoririle internaționale față 
de cauza socialismului și păcii 
în lume.

Prin intensa activitate crea
toare și asiduă în fabrici, 
pe ogoare, în laboratoa
re și sălile de cursuri, clujenii 
și-au dovedit capacitatea de a 
rezolva cu succes sarcini tot 
mai complexe, mai înalte ca
litativ, fiind deciși să-și mo
bilizeze și mai intens energia 
creatoare pentru a da viață 
obiectivelor grandioase înscri
se în documentele pregătitoa
re ale celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Ei își exprimă, 
la acest 
prilejuit 
oraș a 
ral al C. C. 
venit să participe la Conferin
ța organizației județene a 
P.C.R., adeziunea lor fermă și 
hotărîtă 1 
îndreptată 
necontenită 
dicarea ei 
progresului 
probarea depUină față de po
litica externă a României, la 
baza căreia se află prietenia 
permanentă și indisolubilă 
cu țările socialiste, voința de 
a dezvolta cooperarea și înțe
legerea cu toate statele lumii, 
în interesul cauzei păcii, so
cialismului și progresului.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Aurel Duca, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean, aduce, 
în numele tuturor locuitorilor 
din Cluj, un cald salut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ex
primînd totodată satisfacția de 
a-I avea din nou oaspete al 
acestor locuri.

între timp, ploaia se întețește. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
propune ca, din această cauză, 

să se amîne mitingul pentru ziua 
următoare. Din mii de glasuri 
izbucnesc însă exclamații prin 
care secretarul general al 
partidului este rugat să vor
bească. Mitingul continuă. Se 
ovaționează puternic pentru 
Partidul comunist, se scandea
ză îndelung numele tovarășu
lui Ceaușescu. Este un moment 
impresionant, deosebit de vi
brant.

Primit cu îndelungi și pu
ternice ovații, într-o atmosfe- 

' ră de înălțător entuziasm, ia 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pretutindeni, secretarul general al partidului se interesează îndeaproape de mersul unităților industriale, dind prețioase îndrumări

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

LA MITINGUL DE LA CLUJ
Dragi tovarăși,

asupra 
și pro- 
privind 
a pa-

socialiste. Din 
de pînă 

propunerile 
ale tuturor 

reiese

Dați-mi voie să vă transmit 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central, a Consi
liului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România 
(aplauze puternice, prelungite).

Avînd în vedere că timpul 
nu e deloc prielnic pentru un 
miting voi vorbi foarte scurt, 
tovarăși. Conferințele organi
zațiilor județene de partid, 
care încep mîine și care vor 
alege delegații pentru cel de 
al X-lea Congres al partidului, 
sînt chemate, în același timp, 
să-și spună cuvîntul 
Tezelor C.C. al P.C.R. 
iectului de Directive 
dezvoltarea viitoare 
triei noastre 
dezbaterile de pînă acum, 
din propunerile comuniști
lor, ale tuturor oamenilor 
muncii, reiese că întregul 
nostru popor sprijină pe de
plin proiectul de Directive și 
Tezele Comitetului Central 
privind politica internă și ex
ternă de pînă acum și în per* 
spectivă. Aceasta ne dă în
credere că drumul pe care 
mergem este un drum bun și 
că el corespunde intereselor 
întregului nostru popor (a- 
plauze, urale).

Cunoașteți realizările de 
pînă acum în îndeplinirea 
cincinalului actual, știți că în 
toate domeniile de activitate 
sarcinile trasate de Congresul 
al IX-lea se îndeplinesc cu 
succes.

Am vizitat citeva întreprin
deri, unele vechi, altele noi. 
Am constatat cu satisfacție că 
toate acestea și-au îndeplinit 
sarcinile, că unele unități sau 
secții au intrat în producție 
înainte de termen, ceea ce 
rată capacitatea creatoare 
inginerilor, tehnicienilor, 
tuturor oamenilor muncii 
români, maghiari, germani 
de alte naționalități. Tin 
felicit din toată inima pe toți 
muncitorii din municipiul și 
județul 
succese 
plauze 
gate).

Cunoașteți Tezele și proiec
tul Directivelor pentru cinci
nalul următor. După cum ați 
văzut, se prevăd sarcini mari ; 
dar avem convingerea că po
porul nostru va înfăptui pro
gramul dezvoltării viitoare 
care va ridica România pe noi 

a-
a
a

Și 
să

Cluj și să le urez noi 
în activitatea lor (a- 

puternice, îndelun-

trepte ale dezvoltării socia
liste, ale bunăstării întregului 
popor.

Stă în puterea noastră, to
varăși, să facem ca România 
socialistă să asigure întregu
lui popor, tuturor cetățenilor, 
o viață liberă, o viață tot mai 
îmbelșugată, mai frumoasă — 
și sîntem convinși că vom 
realiza aceasta (aplauze, urale).

Știm că mai avem greu
tăți, că mai sînt încă multe 
de făcut pentru a realiza so
cialismul puternic dezvoltat, 
din toate punctele de vedere ; 
mergem pe un drum bun și 
sîntem convinși că doar so
cialismul poate asigura — nu 
numai poporului român, ci tu
turor popoarelor — fericirea, 
pacea și bunăstarea (vii apla
uze).

După cum știți, România, ca 
țară socialistă, dezvoltă relații
le de strînsă colaborare cu ță
rile sistemului mondial socia
list. Dezvoltăm relațiile de co
laborare cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu țările participan
te la Tratatul de la Varșovia 
și sîntem hotărîți să facem to
tul pentru a întări și pe mai 
departe colaborarea și unita
tea acestor țări, a tuturor țări
lor sistemului mondial socia
list.

Avem încredere că divergen
țele de astăzi vor fi depășite, 
că țările socialiste vor păși u- 
nite înainte pe calea ridicării 
nivelului lor economic, cultu
ral, științific, în construcția 
socialismului și comunismului, 
în lupta pentru pace și progres 
în întreaga lume (aplauze pu
ternice).

Avem, de asemenea, convin
gerea că drumul pe care mer
gem, de dezvoltare a relațiilor 
cu toate țările, fără deosebire 
de orînduire socială, este un 
drum just, că politica coexis
tenței pașnice între statele cu 
orinduiri sociale diferite este o 
politică justă. In acest context, 
România dezvoltă relații cu 
toate țările lumii, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu țările ca
pitaliste avansate, cu statele 
mari și mici, considerînd că fie
care țară socialistă trebuie 
să-și aducă contribuția activă 
la cauza colaborării și prie
teniei între popoarele lumii, 
la cauza păcii. Noi vom face 
totul pentru a contribui la dez
voltarea colaborării, la înfăp
tuirea dezideratelor de pace 
ale omenirii (vii aplauze).

Manifestarea dumneavoastră, 
ca și a cetățenilor din orașele 
și satele din județul Cluj prin 
care am trecut, din întreprin

■
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deri și instituții, este o dovadă 
a adeziunii depline la politica 
internă și externă a partidu
lui nostru, o expresie a faptu
lui că întregul nostru popor 
este hotărît ca și în viitor să 
înfăptuiască neabătut politica 
Partidului Comunist Român. 
Vă mulțumim, tovarăși clujeni, 
pentru încrederea și entuzias
mul cu care urmați și înfăp- 
tuiți politica Partidului Comu
nist Român (vii aplauze, ura
le).

Vă asigurăm că Comitetul 
Central, Consiliul de Stat, Gu
vernul vor face totul și în 
viitor pentru a-și îndeplini cu 
răspundere îndatoririle față de 
poporul nostru ; vor asigura 
mersul mai rapid înainte pe 
calea socialismului, vor acțio
na pentru dezvoltarea colabo
rării cu țările socialiste, cu 
toate țările lumii, pentru a 
contribui la cauza 'păcii în 
lume (aplauze puternice).

Vă urez din toată inima tu
turor — români, maghiari, de 
alte naționalități — să obțineți 
prin luptă înfrățită noi succese ‘ 
în munca dumneavoastră, să 
faceți totul pentru ca Clujul 
să fie în permanență un deta
șament activ al luptei întregu
lui nostru popor pentru socia
lism și pace. Vă doresc, tova
răși, multă sănătate și fericire 
(aplauze îndelungate și urale).

Peste piața, în care mii de 
inimi bat în același ritm, uni
te de aceleași sentimente și ds 
aceleași aspirații, se aud minu
te în șir ovații și urale pentru 
patria socialistă și Partidul 
comunist.

Mitingul oamenilor muncii 
din orașul Cluj a constituit o 
impresionantă demonstrație a 
încrederii cu care poporul 
privește politica partidului, 
programul 
sat în 
gătitoare 
al X-lea 
hotărîrii 
muncii — români, maghiari și 
de alte naționalități, ca strîns 
uniți în jurul partidului, al 
Comitetului său Central, să-și 
dăruiască întreaga energie 
creatoare operei mărețe de 
desăvîrsire a construcției so
cialiste, înfloririi și propășirii 
patriei.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună cu per
soanele care-1 însoțesc, a luat) 
parte la un spectacol de gală, 
la care și-au dat concursul 
formații de folclor laureate la 
festivalul județean și interju- 
dețean al Concursului al IX- 
lea al formațiilor artistice de

însuflețitor tra- 
documentele pre- 
pentru Congresul 
al partidului — a 
tuturor oamenilor

ridicarea continuă a 
învățămîntului su-

amatori. Programul, înmănun- 
chind cîntece și dansuri, crea
ții din inepuizabila comoară a 
folclorului local, aparținînd 
deopotrivă oamenilor muncii 
români și maghiari, care tră
iesc și muncesc laolaltă pe a- 
ceste meleaguri, s-a bucurat do 
un frumos succes, măiestria 
artiștilor fiind îndelung aplau
dată. Artiștilor le-au fost ofe
rite flori din partea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

După spectacol, secretarul 
general al C.C. al partidului a 
făcut o scurtă vizită la expozi
ția Universității „Babeș-Bolyai“ 
din localitate. La intrarea în 
universitate, oaspetele a fost 
întîmpinat de prof. univ. Miron 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului învâțămîntului, de 
membrii Senatului, de nu
meroase cadre didactice și stu- 
denți din centrul universitar 
Cluj. Prof. dr. docent Ștefan 
Pascu, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socia
liste România, rectorul Uni
versității „Babeș-Bolyai“, salu- 
tînd. prezența în mijlocul ca
drelor didactice clujene a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a mulțumit, totodată, pentțu 
onoarea ce se acordă institu
țiilor de învățămint superior 
din acest oraș. Vizitînd expozi
ția, tovarășul Ceaușescu s-a 
interesat îndeaproape de preo
cupările actuale ale cadrelor 
didactice privind perfecțio
narea activității de învățămint, 
aplicabilitatea practică a re
zultatelor cercetării științifice 
a cadrelor didactice și studen
ților, de măsurile întreprinse 
pentru 
nivelului 
perior.

După vizitarea expoziției, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
s-a întîlnit la Casa Universi
tarilor, cu intelectualitatea din 
oraș la o masă tovărășească.. 
Au participat oameni de știin
ță și cultură, membri ai filia
lei academiei, scriitori, artiști, 
conducători ai unor mari în
treprinderi. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu cei prezenți. Numeroși 
participanți au toastat în să
nătatea secretarului general al 
C.C. al P.C.R., mulțumindu-î 
pentru activitatea neobosită pe 
care o depune în fruntea parti
dului și statului, pentru binele 
și prosperitatea poporului ro
mân, pentru construcția so
cialistă.

Dind expresie sentimentelor 
intelectualității din Cluj, acad. 
Constantin Daicoviciu a sub
liniat adeziunea deplină a 
oamenilor de știință și de artă 
din acest mare oraș al țării, 
față de P.C.R., față de Comi
tetul său Central, hotărîrea 
lor de a-și concentra întreaga 
capacitate de muncă înfăptui
rii politicii marxist-leniniste 
a partidului.

Luînd cuvîntul, în în
cheierea întîlnirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că partidul nostru, Comitetul 
Central, au apreciat și apre
ciază în mod deosebit intelec
tualitatea din Cluj, care are 
vechi tradiții de luptă unită 
pentru progres social, pentru 
propășirea patriei. Secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a 
dat o înaltă apreciere contri
buției pe care oamenii de cul
tură, știință și artă — români 
și maghiari —din Cluj o aduc 
la înfăptuirea politicii parti
dului, la întreaga operă de 
construcție socialistă în Ro
mânia.

Subliniind că intelectualita
tea din Cluj, în întregimea ei, 
constituie un detașament îna
intat al intelectualității noas
tre, reprezentînd împreună 
cu intelectualitatea din întrea
ga țară un sprijin de nădejde 
al partidului și statului în 
realizarea politicii de edifica
re a socialismului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat in
telectualilor clujeni și tuturor 
cetățenilor acestui oraș noi 
succese în activitatea lor.

Întîlnirea a prilejuit o pu
ternică manifestare 
mentului trainic al 
de știință și artă 
față de partid, față 
ga sa politică, o expresie a 
hotărîrii lor de a întîmpina 
Congresul al X-lea cu reali
zări cît mai bogate, pe măsu
ra acestui important eveni
ment în viața partidului și a 
întregului nostru popor.

(Urmare din pag. I) 

lății de control și supraveghe
re centralizată, toate produse 
cu performanțe și caracteris
tici la nivelul tehnicii mon
diale — necesare automatiză
rii proceselor tehnologice din 
întreprinderi, laboratoare etc.

La sosirea în fabrică, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer este 
salutat cu multă căldură și 
simpatie de muncitori, tehni
cieni și ingineri, de cadre de 
conducere. Se aplaudă și se 
ovaționează pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Co
mitetul său Central, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușes
cu.

In întîmpinare, au venit, 
Mihai Marinescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri, și ing. Constantin Faur, 
directorul general al Centra
lei industriale pentru electro
nică și automatizare.

In timpul vizitării fabricii, 
directorul întreprinderii, ing. 
Marin Barabancea, prezintă 
aspecte ale modernului pro
ces de fabricație, caracteris
ticile principale ale produse
lor realizate. Tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer face scurte 
popasuri la atelierele de pre
lucrări ’ mecanice și atelierele 
de asamblaj, asistă la o de
monstrație de funcționare a 
unei mașini de control cen
tralizat DL-100, destinată ra
finăriilor de petrol. Gazdele 
informează că fabrica dezvol
tă relații de colaborare cu în
treprinderi similare din țări 
socialiste și din alte țări, par
ticipă cu produse la manifes
tări organizate peste hotare, 
arătînd că, recent, la Expozi
ția internațională „Automa- 
tizarea-1969“ de la Moscova, 
produse fabricate aici au fost 
distinse cu Diploma de onoa
re.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer atrage atenția cadre
lor de conducere să țină pa
sul cu progresul tehnic care 
are loc într-un ritm vertiginos 
în domeniul electronic, să ri
dice continuu performanțele 
produselor lor astfel încît ele 
să fie cît mai competitive pe 
piața mondială. Abordînd 
probleme legate de pregătirea 
de specialitate a cadrelor, 
președintele Consiliului de 
Miniștri insistă asupra impor
tanței pe care o are ținerea 
lor la curent cu cele mai noi 
realizări ale tehnicii mondiale. 
Pregătirea primită în timpul 
școlii, a subliniat tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, consti
tuie o bază care trebuie me
reu îmbogățită cu ultimele 
cuceriri ale științei.

Pe tot parcursul vizitei, în 
secțiile fabricii, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii au pri
mit cu manifestări de caldă 
simpatie pe tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer.

La despărțire, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer urează lucră
torilor Fabricii de elemente de 
automatizări electronice să ob
țină succese tot mai însemnate 
în activitatea pe care o desfă
șoară pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al industriei noastre 
socialiste.

In continuare, este vizitată 
Fabrica „Tricodava“, nou și 
important centru al industriei 

1 ușoare, cea mai modernă uni-

a atașa- 
oamenilor 
din Cluj 
de întrea-

$1 PE ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII

tate de acest fel din țară. Ea 
produce zilnic, într-o gamă 
foarte variată de modele, cir
ca 14 000 bucăți de tricotaje — 
pentru bărbați, femei și copii. 
Produsele purtînd marca fabri
cii sînt apreciate în 16 țări, în 
care sînt exportate.

Și aici, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer este primit cu mul
tă dragoste și căldură de lucră
torii fabricii. Tinere muncitoa
re oferă președintelui Consiliu
lui de Miniștri flori. Se aud a- 
plauze puternice. Se scandea
ză : „P.C.R.“, „P.C.R.“, „Trăias
că Comitetul Central al Parti
dului ' Comunist Român“.

La intrarea în fabrică se a- 
flau. Dorel Stinghe, adjunct al 
ministrului industriei ușoare, 
reprezentanți ai conducerii în
treprinderii.

Președintele Consiliului de 
Miniștri este invitat de directo
rul fabricii, Benone Coman, să 
viziteze secțiile de tricotat și 
confecții, atelierele de creație 
și proiectare.

Referindu-se la preocupările 
actuale ale colectivului, con
ducătorul fabricii arată că în 
centrul atenției întreprinderii 
se află folosirea cît mai efici
entă a utilajelor moderne cu 
care este dotată, a spațiilor 
de 'producție, precum și reali
zarea unor produse într-o ma
re diversitate, corespunzător 
cerințelor tot mai exigente ale 
cumpărătorilor din țară și de 
peste hotare.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer recomandă să se acor
de toată însemnătatea proble
melor legate de stabilitatea ca
drelor și de ridicarea califică
rii profesionale a lucrătorilor, 
realizării de produse care să 
satisfacă pretențiile modei con
temporane, aflată într-o per
manentă evoluție.

se CONTU
REAZĂ MARI 
EOLE/CII 

SOCIAL-
CULTURALE

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer este, apoi, oaspetele 
constructorilor de pe șantiere
le Teatrului Național și Hote
lului „Intercontinental“, unde 
este întîmpinat de Horia Mai
eu, arhitect șef al orașului 
Buourești, Traian Ispas, vice
președinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, 
Ootavian Bîrsan, directorul Di
recției generale de construcții 
și montaj din Capitală, de con
ducători ai unor institute de 
proiectări și de șefii șantiere
lor. Un mare număr de mun

citori constructori aplaudă șl 
ovaționează cu însuflețire.

După cum se poate vedea, 
lucrările pe șantiere se desfă
șoară intens. Se conturează, tot 
mai pregnant, viitorul Teatru 
Național, se înalță clădirea mo
dernului hotel „Intercontinen
tal“. Intr-o fază avansată sînt 
și lucrările la parcajul subte
ran. Este remarcată grija ce se 
acordă încadrării cît mai ar
monioase a acestor edificii în 
peisajul urbanistic al orașului.

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer atrage atenția asupra 
necesității folosirii raționale, 
eficiente a tuturor spațiilor 
construite. Gazdele informează 
că au fost găsite soluții pentru 
utilizarea multilaterală și cît 
mai deplină a spațiilor care al
cătuiesc edificiul Teatrului Na
țional.

Președintele Consiliului de 
Miniștri subliniază că specia
liștii trebuie să manifeste exi
gență în folosirea cît mai 
chibzuită a terenurilor desti
nate construcțiilor, să aibă în 
vedere folosirea complexă a 
așezămintelor pe care le ridi
că, așezăminte care Să mate
rializeze, în final, cît mai de
plin, pasiunea proiectanților și 
arhitecților pentru frumos și 
util, îmbinată, totodată, cu 
grija pentru economicitate.

Vizita tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
tovarășul Dumitru Popa, se 
încheie la șantierul Centrului 
de televiziune. Valeriu Pop, 
președintele Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune, 
prezintă înaltului oaspete ca
racteristicile funcționale prin
cipale ale Centrului, modul în 
care se va desfășura, în noile 
condiții create, activitatea di
versă, creatoare, a televiziunii 
române. In timpul vizitării u- 
nor studiouri, laboratoare și 
săli de lucru, recent date în 
funcțiune, președintele Consi
liului de Miniștri a felicitat pe 
constructori și montori pentru 
calitatea lucrărilor efectuate. 
Remarclnd aparatajul și insta
lațiile moderne cu care este 
înzestrat Centrul, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a sub
liniat faptul că în ansamblul 
instituțiilor culturale, televi
ziunea reprezintă un mijloc 
important, larg accesibil, de e- 
ducare a oamenilor muncii. A- 
ceasta impune un înalt spirit 
de răspundere și o sporită exi
gență creatoare din partea ca
drelor care lucrează la televi
ziune pentru realizarea unor 
producții de înaltă calitate.

★
Vizita tovarășului Ion 

Gheorghe Maurer în întreprin
deri și pe șantiere din. Capita
lă a constituit un nou prilej 
pentru colectivele din unită
țile vizitate de a-și reafirma 
hotărîrea lor fermă de a-și 
spori eforturile pentru întîm- 
pinarea celui de-al X-lea Con
gres al partidului cu noi și 
mari realizări, închinate con
strucției socialismului în pa
tria noastră.
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150 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI NICOLAE BĂLCESCU

r CE AH PREFERAT TINERII MATEMATICIENI 
PRACTICA, ZILELOR UE VACANJĂ

Grupa de ecuații a anului al IV-lea de 
la Facultatea de Matematică si-a înche
iat îh mod normal orice activitate de stu
diu, în programa universitară nefiind 
prevăzută practica de vară pentru stu
denții specializați în acest domeniu.

Și totuși, zilnic, timp de 6 ore membrii 
ei pot fi găsiți la Centrul de calcul elec
tronic al Universității, în plină activi
tate. Care este explicația ? Din cele 
cîteva discuții purtate cu ei secretul a 
fost ușor de aflat. După apariția proiec
tului de Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R., pe care l-au studiat cu 
atenție, studenții au solicitat decanatului 
să li se ofere posibilitatea de a efectua și 
ei practica de vară. Documentele făceau 
cunoscute noile direcții de dezvoltare ale 
activității științifice din țara noastră și 
imperativele care apar ca urmare a in
troducerii pe scară tot mai largă, la noi 
în tară, a mașinilor electronice de calcul, 
a căror utilizare necesită cadre cu un ni
vel tehnico-științific foarte ridicat.

Avînd la dispoziție pentru studiu un 
calculator studenții au posibilitatea să 
acumuleze un număr mare de cu
noștințe, indispensabile pentru a trece

la utilizarea lor. Prevăzut cu cinci 
limbaje de programare, calculatorul 
oferă largi și variate posibilități de 
conversație. Mașina verifică calculele in
troduse și respinge fără ezitare orice gre
șeală strecurată în diversele operații. In 
fața unui examinator atît de sever care 
nu admite nici o lacună în cunoștințele 
asimilate, studenții trebuie să se inițieze 
cît mai temeinic pentru a ajunge la o co
laborare fără dificultăți între memoria u- 
mană și cea electronica.

Interesați, în vederea pregătirii lucră
rilor de stat și a profesiunii viitoare. In 
care prezența acestor mașini va fi inevi
tabilă. studenții de la facultatea de ma
tematică îmbină armonios însușirea teo
riei de la seminar cu lucrul propriu-zis la 
calculator. Noutatea, ce se impune verti
ginos în tehnica românească, devine un 
impuls pentru a obține rezultate remar
cabile. Studenții au ajuns la rezolvarea 
problemelor matematice, a calculelor in
tegrale, interpolare, a ecuațiilor diferen
țiale, sistemelor de ecuații și tabelarelor 
de funcții.

B. S.

Expoziția „25 de ani de realizări în județul Hunedoara"
în cinstea sărbătoririi unul 

sfert de veac de la Eliberarea 
de sub jugul fascist șl a Con
gresului al X-lea al P.C.R., în 
sălile Muzeului din Deva s-a 
deschis ieri expoziția intitula
tă ,,25 de ani de realizări în 
județul Hunedoara", care redă 
un tablou amplu șl dinamic al 
drumului spre progres și civi
lizație străbătut de aceste me
leaguri românești sub soarele 
luminos al socialismului.

Cum este șl firesc, atenția 
cea mal mare e acordată dez 
voltăril industriei, dat fiind că 
Hunedoara se situează azi 
printre cele mal industrializa
te județe ale țării. Vizitatorul 
are posibilitatea să cunoască 
pe viu salturile de-a dreptul

miraculoase înregistrate in 
domeniul mineritului, siderur
giei, în industria forestieră, ca 
să nu ne referim decît la ra
murile care dețin ponderea in 
cadrul economiei județului.

Plină de interes ne apare tn 
acest context, de pildă, dez
voltarea culturii de masă. 
Dintre numeroasele date am 
reținut una deosebit de sem
nificativă : județul Hunedoara 
este la ora actuală tn întregi
me cineficat.

In final, după ce parcurgi 
multe săli șl traversezi diverse 
domenii de activitate, mate
riale șl spirituale, Iți sînt în
fățișate perspectivele de dez
voltare ale județului, așa cum

reies ele din proiectul de di
rective elaborat pentru viito
rul cincinal.

La deschiderea expoziției au 
participat conducători al orga
nelor locale de partid șl de 
stat, ai celor mai de seamă 
întreprinderi și instituții din 
Județ.

După vizitarea expoziției, 
tovarășul loachim Moga, prim 
secretar al Comitetului jude
țean P.C.R., președintele Con
siliului județean provizoriu, a 
felicitat călduros pe cei care 
au conceput-o șl și-au adus 
contribuția la realizarea el și 
a semnat în cartea de onoare.

AL. BALGRADEAN

Zi de teatru

Situată pe o colină Ia mar
ginea de est a comunei Cis- 
nădioara, biserica fortificată 
„Sf. Mihai“, biserică în stil 
romanic, dattnd din secolul 
XVIII este una din cele mai 
frumoase monumente istori
ce ale județului Sibiu. Aici 
a avut loc un inspirat reci
tal de balade și legende 
populare sătești — cîntece 
toarte vechi datînd din se
colele XIV-XV cu un profund 
caracter social. Un interes 
deosebit l-au stîrnit cînte- 
cele interpretate de corul 
de copii din Cisnădioara di
rijat de Renate Korb.

în „Orașul
Din piața mică — locul 

unde s-a organizat cu cîteva 
zile în urmă tîrgul meșteșu
garilor — scara zisă Finger- 
ling coboară în piața Aura
rilor, în „Orașul de jos" în
tr-un cartier de un pitoresc 
deosebit, străbătut de ulițe 
vechi, cu clădiri joase, aco
perișuri înalte și ferestre 
mici. Acesta a fost locul în 
care s-au desfășurat cele
lalte spectacole din ziua a 
cincea a festivalului; teatrul 
de păpuși din Sibiu, secția 
germană, a prezentat pre
miera „Die frome Helene"' 
după Wilhelm Busch, unul 
din cei mai populari autori 
satirici germani. Spectacolul 
satiric — a cărui idee este 
cuprinsă în replica unui per
sonaj, unchiul Nolte : „bi-

de jos“
nele este felul în care știi 
să eviți răul" — s-a bucurat 
de un succes deosebit. în 
momentele cheie spectacolul 
a trecut în seama actorilor. 
A fost una din cele mai re
ușite — prin inedit — zile de 
festival.

Azi, din nou Thalia. în 
sala de conferințe a muzeu
lui Brukenthal a avut loc o 
întîlnire cu scriitorul Radu 
Popescu la dezbaterea temei 
„Tendințe în dramaturgia 
originală contemporană", ur- 
mînd ca seara. între zidurile 
cetății Sibiului, să asistăm 
la premiera „Richard al 
IlI-iea" de Shakespeare, 
spectacol dat de Teatrul de 
stat din Sibiu.

SABINA CARAUȘU

Continuă lucrările pentru

MODERNIZAREA PORTULUI 
CONSTANTA

In următorii ani Constanța se va număra printre porturile mari 
din bazinul Mării Negre și Mediterane, puțind fi comparat cu Mar
silia, Genova, Barcelona. Dimensiunile și capacitatea portului vor 
crește de 4 ori față de cele actuale, tn timp ce cantitatea de mărfuri 
manipulate într-un an va fi de 10 ori mai mare.

In momentul de față digurile, In lungime totală do B,5 kilometri, 
alcătuite din stabilopozl, (după o metodă românească, patentată în 
Japonia, Franța, R.F.G.), a căror construcție s-a încheiat recent, se 
află sub observația specialiștilor Institutului de Studii și Cercetări 
Hidrotehnice, centrul lucrărilor mutîndu-se la construcția noilor 
cheiuri și dane.

Va fi îmbunătățit sistemul de acces în bazinul Interior al portu
lui (unde vor putea pătrunde vase de 40 000—60 000 tone), gradul de 
mecanizare al danelor (ceea ce va permite descărcarea navelor de 
tonaj mediu intr-un singur sehlmb de lucru), va crește lungimea 
lor, în așa fel înclt să poată fi descărcate sau încărcate în același 
timp circa S0 de vapoare.

Soluțiile originale, care stau la baza proiectelor de construcție a 
portului au dus la realizarea de însemnate economii : 47 milioane lei 
prin folosirea stabilopozilor, iar pentru flecare leu investit în cer
cetare, s-au obținut beneficii de 23—30 ori mal mari. Lucrările de 
construcție a sistemului digurilor au fost terminate cu circa 11 luni 
înainte de termenul prevăzut.

A. BÎRSAN

Aproape 5 minute cu
„Miss Slovacia“

Iert a fost oaspe
tele redacției noas
tre „Miss Slovacia“
— Marta Rausova, 
care a primit ca 
premiu, o dată cu 
invidiatul titlu, o 
excursie de două 
săptămînt pe litora
lul românesc.

— Ce v-a plăcut 
cel mal mult pe li
toral ?

— Eforie-Sud, chiar 
mai mult decît 
Mamaia. In conce
diu sînt preferabi
le intimitatea li
niștea — agitației 
și aglomerației. De 
aici preferința. Alt
fel, impresiile din 
România sînt minu
nate. de neșters.

— Profesiunea ?
— Studentă. Am 

20 de ani, 168 cm... 
Presupun că o să 
vă mirați fiindcă nu 
înșir alte cifre. Dar 
în concursurile din 
Cehoslovacia alege
rea „Miss"-urilor nu 
se ghidează după 
standarde. Se urmă
resc, desigur, caii 
tățile fizice, dar 
există probe, nota
te, de comportare 
în societate, la 
spectacole, recepții 
etc. Se urmărește 
capacitatea candida
tei de a susține o 
conversație liberă, 
spontană, degajată. 
Juriul examinează 
gustul cu care ne 
îmbrăcăm și ne 
coafăm potrivit cu 
împrejurările : ziua
— seara, spectacol — 
excursie... E foarte 
dificil. Iar selecția 
presupune multe e- 
tape, începînd de la 
faza locală pînă la 
finala republicană, 
concursul întinzîn- 
du-se pe aproape 
zece luni.

— Alegerea ca 
„Miss“ poate schim
ba „destinul“ profe
sional ?

— De obicei da. In 
cazul meu... proba
bil că voi renunța 
la cariera didactică 
și voi deveni ste
wardesă. „Miss Ce
hia“ era coafeză — 
va fi crainică a 
televiziunii. Doar 
„Miss Cehoslovacia“ 
care este actriță... a 
primit un contract 
pentru un film.

— Ce e esențial 1»

o fată ca să cuce
rească un juriu sau. 
măcar, un singur 
bărbat ?

— Să fie totdea
una ea însăși, să-și 
cunoască posibilită
țile și limitele, pen
tru a se fer-, de ele
mentele de modă 
vestimentară sau
machiaj care ar 
dezavantaja-o. Să
nu imite fără rost 
modele care nu 1 se 
potrivesc.

A. B.

PORTRETUL
UNUI VIZIONAR

Ceea ce surprinde pe ori
cine cunoaște istoria țării 
și a culturii poprului ro
mân este permanența cu 
care, epocă de epocă, par
că spre a răspunde prompt 
unor mereu reînnoite va
luri ale zbuciumatei noas
tre existențe, din adîncuri- 
le geniului nostru național 
se ivește un același tip u- 
man, mereu în alte iposta
ze, dar păstrîndu-și aceeași 
funcție și purtînd într-în- 
sul esența aceluiași mesaj. 
Este cel care se simte fă- 
cînd una cu „tot ce mișcă-n 
țara asta“, arzînd ca o tor
ță de patima mistuitoare a 
iubirii acestui pămînt și 
acestui popor, punînd mai 
presus de sine, de micile 
lui bucurii de om, de să
nătatea și uneori chiar de 
viața sa, imperativele co
lectivității din care face 
parte. Este cel care pare 
a nu mal trăi decît în 
condiția de exponent al 
acestei colectivități, de în
făptuitor al poruncilor isto
riei, pe planul politic 
sau pe planul creației spi
rituale, sau pe amîndouă 
planurile deodată. Parcă 
un duh uriaș trezit din a- 
dîncuri — duhul milenar al 
acestor locuri — prinde a 
vorbi prin ei și, inspirați, 
lucizi, investiți cu puteri 
gigantice ale minții în fira
vul lor trup omenesc, ei în
fruntă toate adversitățile 
apărîndu-și „nevoile, și 
sărăcia, și neamul“. Ei se 
simt ridicați pe cele mai 
înalte trepte ale purității 
unui ideal servit pînă la 
jertfă și necerînd nici o 
răsplătire, neurmărind nici 
o izbîndă personală, visînd 
totul pentru ai lor, nimic 
pentru ei. Puritatea morală 
se unește într-înșîi cu o 
dîrzenie care adună parcă 
puterea tuturor rădăcinilor 
încolțite în pămîntul natal, 
dezinteresul personal se 
înarmează cu o cerbicie de 
nimeni mlădiată cînd este 
vorba de interesele țării 
lor, vizionarismul grandios, 
care știe a privi peste se
cole înălțarea patriei și a 
geniului românesc, se înar
mează, spre a nu fi don- 
chișotism, cu un halucinant 
simț al realităților, se încar
că de toată „cumințenia pă- 
mîntului“. Pe chipurile a- 
cestor oameni prezentul și 
viitorul joacă reflexe a

de DAN ZAMFIRESCU 
două pale de lumină împle
tită. în chipul lor ne citim 
pe noi cu ceea ce avem mai 
bun. Ei sînt oglinda și mă
sura a ceea ce trebuie să 
fie ambițiile noastre.

De-a lungul istoriei, acest 
om, acest tip uman, s-a 
numit cîndva Decebal, 
cîndva Vlaicu Vodă sau 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan 
cel Mare sau Mihai Vitea
zul, Miron Costin, Inocen- 
țiu Micu Clain, Gheorghe 
Șincai sau Tudor din Vla- 
dlmiri. Dar prima lui întru
chipare desăvîrșită, ca o

capodoperă a naturii, ca o 
supremă floare albă ivită 
din cel mai ascuns adîno 
al inimii acestui neam, s-a 
numit Nicolae Bălcescu. 
Și după el, Mihai Eminescu. 
Ei sînt mult mai mult de
cît genii universale, repre
zentative, prin care acest 
popor și-a dat măsura 
egală oricui în ipostazie
rea ethosului revoluționar 
și al forței de creație poe
tică. Ei sînt izvorul de apă 
vie al identității noastre 
naționale și spirituale în 
lume. în ei ne regăsim 
mereu, ne reculegem și 
sîntem.

I
Două poezii de GRIGORE HAGIU !

ZENIT i

Cu munți și văi și mărginii de mare, 
pămîntu-acestei țări oricum rotit J
te ține-ntotdeauna la zenit 1
oglindă-n vîrf de unghi neschimbătoare. ’

Ce drept ți-e locul, cît de cuvenit I *
înaltul din cadranele solare <
și cîmpu-n orice vastă-mprospătare *
sub ochiul tău scoborîtor din mit. •

Duh blînd în ocrotită plasmă 
și-nvecinat pe limpedele var 
cu-amețitoarea teilor mireasmă,

cu tot ce are-n el mai bun, mai clar, 1
slăvindu-ți tutelara ta fantasmă, 1
te-ntrăinicește veacul la pătrar. '

BĂLCESCU i
Bălcescu. Arșiță de sud. Ținuturi )
din adînciine puse la vegheat
sub fir cu plumb pe-obrazul încordat . .•
și-n umbră svon sticlind tăcut pe scuturi. (i

Un nobil sens în toate s-a durat 
și bănuindu-se din începuturi . >
fantasma unor smălțuite luturi 
din care greutatea a sburat. (»

I
 Portret subțire de pătruns oglinzi

vîslitul glas contur mai fin să cheme, (>

tot mai ușor pe ochii suferinzi. ,•

Rarefieri înde!ungate-n vreme, 
fanatice desprinderi dinadins 
tîrziul aur greu să-nchege steme.

NOI PREMIERE BRĂILENII CAUTĂ UN RĂSPUNS...

CINEMATOGRAFICE
JEAN GAB IN
în filmul polițist

O producție a studiourilor Defa-Berlin 
Scenariul și regia: MANFRED MOSBLECH

O o o

...La întrebarea : atenția 
față de căminul cultural 
poate să se mențină trează, 
fără eclipse, în condițiile de 
azi ale urbanizării continue 
a satelor ?

Pentru a afla răspunsul, 
factorii de cultură ai jude
țului nu s-au întrunit într-o 
consfătuire, ci s-au risipit 
în comune, efectuînd un larg 
și interesant sondaj sociolo
gic, adunînd nu numai pă
reri, ci studiind, mai ales 
reacția sătenilor la o acti
vitate cultural-artistică sus
ținută pe treapta de sus a 
calității. Care sînt primele 
acțiuni ? Directorul Casei de 
cultură din Brăila, Gh. Lu- 
pașcu, ne relatează :

— Am început cu organi
zarea în comunele cele mai 
îndepărtate a „Săptămînii 
culturale la sate". Etapa în
cheiată la Ciocile, la Zăvoaia 
și în alte localități a dove
dit organizatorilor locali și 
județeni că focarul de cul
tură — căminul cultural — 
poate rămîne pe prim plan, 
subordonîndu-și și asimilîn- 
du-și mijloacele moderne de 
propagare a culturii : radio, 
televizor, magnetofon, film, 
diafilm etc.

Chiar și în condițiile unui 
program încărcat și prelun
git, săteanul nu obosește în 
frecventarea serilor de cul
tură. Dacă i se oferă spec
tacole de calitate.

Dar nu numai spectacolul 
artistic atrage o masă mai 
mare de oameni : a dovedit-o 
din plin „recitalul de poezie 
modernă“ susținut la Cioci
le de membrii cenaclului 
„Mihu Dragomir" din Bră
ila ; peste 500 de participanți 
au asistat captivați timp de 
cîteva ore. Interesantul son
daj este, în același timp, și 
o experiență demnă de con
tinuat. Concentrarea mani
festărilor artei și culturii de 
masă la lăcașul ei de drept 
are succesul asigurat ori de 
clte ori e însoțită de atri
butul calității.

CONSTANȚA CARANFIL

Sesiune științifică jubiliară
La Casa oamenilor de ști

ință din București se desfă
șoară sesiunea științifică 
organizată cu prilejul împli
nirii a 20 de ani de la înfiin
țarea Institutului de Filozo
fie al Academiei Republicii 
Socialiste România. Iată 
cîteva titluri ale comunică
rilor acestei sesiuni : 20 de 
ani de activitate a Institutu
lui de Filozofie (acad. C. 
I. Gulian) ; Schimbări în 
structura relațiilor familiale 
in satul cooperatist (dr. 
M. Cernea) ; Coordonate 
fundamentale ale conștiin
ței naționale socialiste, pa
triotism și internaționalism 
(E. Florea) ; Probleme ale 
răspindirii filozofiei marxis
te în România în perioada 
dintre cele două războaie 
mondiale (dr. R. Pantazi) ; 
Socialismul și persoana u- 
mană (dr. H. Wald).—

P E N T IR IU) TIMPUL DV. LIBEIR

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS J 
rulează la Patria (orele 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), București (orele 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 17 ; 19 l 
21), Grădina Expoziției (ora 20,15).
• OMUL MOMENTULUI rulează
la Luceafărul (orele 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16,15 ; 18,30 : 21). Grădina 
Doina (ora 20,30).
• COMISARUL X șl BANDA 
„TREI CÎINI VERZI“ : rulează la 
Republica (orele 8,30; 10,30 ; 12,30 j
14.30 ; 16,45), Festival (orele 9 ;
11,15 ; J3,30 ; 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 i 19; 
21).

©ÎN NORD SPRE ALASKA 
rulează Ja Lumina (orele 8,45—
15.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45).
• TARZAN-OMUL JUNGLEI ru
lează la Doina (orele 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30 — program pentru 
copil 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- 
mls (orele 9—12,15 în continuare ; 
16,00 ; 19,30) ; Central (orele 9,30 ; 
13,00 ; 16 30 ; 20,00), Grădina Tomis 
(ora 20,30).
• GUSTUL MIERII : rulează la 
Union (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).
• NOAPTEA GENERALILOR (am
bele serii) rulează la Feroviar lo
vele 8,30—14 în continuare ; 17,15 ; 
20,15), Excelsior (orele 10,00 ; 13,00 ;

16,00 ; 19,00), Melodia (orele 8,30 ;
11.15 ; 14,00 ; 17,00 ; 20,00) , Modern 
(orele 9,30 , 13,00 ; 16,30 ; 19,30), Fla
mura (orele 9,15 ; 12,00 ; 14,45; 17,30; 
20,15).
• STRĂIN ÎN CASA rulează la
Grivița (orele 9,00 j 11,15 ; 13,30 ;
16.00 ; 18,15 ; 20,30).
© ADIO, GRINGO ! rulează la în
frățirea (orele 15,15 ; 17,45 ; 20,00).
• CONTEMPORANUL T AU rulea
ză la Buzești (orele 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) .
• NEÎMBLÎNZ1TA ANGELICA j 
rulează ia Bucegi (orele 9,00 j
11.15 ; 13,30 ; 16,00 ; 18,15), Volga (o- 
rele 9—16,00 în continuare ; 18,15 ;
20.30) , Grădina Bucegi (ora 20,30). 
© COMEDIANȚII (ambele serii) 
rulează la Unirea (orele 15,00 ; 
18,00), Grădina Unirea (20,30).
• 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).
• IN UMBRA COLTULUI rulează 
la Cotroceni (orele 15,30 ; 18,00), 
Cosmos (orele 15,30 ; 16,00 ; 20,15).
• CĂSĂTORIE PRIPITA rulează 
la Cotroceni (ora 20.30).
• SINGEROASA NUNTA MACE
DONEANA rulează la Giulești (o- 
rele 15,30 ; 18,00 ; 20,30).
« ARUNCAȚI BANCA ÎN AER 
rulează la Floreasca (orele 9,00 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16.00 ; 18,15 ; 20,30),
Gloria (orele 9,00 ; 11,15 ; 13,30 ;
16,00 ; 18,15 ; 20,30), Aurora (orele 
9,00 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,00 ;
20,15), Grădina Aurora (ora 20,30).
• AM DOUA MAME SI DOI TAȚI 
rulează la Moșilor (orele 15,30 
18,00), Grădina Unirea (20,30).

• NU VOR FI DIVORȚURI ru
lează la Popular (orele 15,30 ; 18,00. 
20,15).
t9> ZIARISTUL (ambele serii) ru
lează la Munca (orele 16,00 , 19,00).
• A TRAI PENTRU A TRAI ru
lează la Flacăra (orele 15,30 : 18,00
20.30) .
© „OPERAȚIUNEA BELGRAD* 
rulează la Arta (orele 9—15,45 in 
continuare ; 17,30 : 19,15), Grădina 
Arta (ora 20,30).
• PARADISUL INDRAGOSTITJ- 
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 ; 20,30), 
Grădina Buzești (ora 20,30).
• DRUMUL SPRE SATURN.
SFÎRȘITUL SATURNULUI rulea
ză la Pacea (orele 15,45 ; 13,00 ;
20,15).
• RĂUTĂCIOSUL ADOLESCENT 
rulează la Crîngașl (orele 15,30 ; 
18,00 : 20,15).
• WINNETOU (seria a Iii-a) ru
lează la Munca (ora 10.00).
• PROFESIONIȘTII rulează la 
Grădina Rahova (ora 20.30).
• CĂLUGĂRIȚĂ 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).

SÎMBATA, 12 IULIE 1969

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (la Teatrul de Vară ,,N. 
Bălcescu“) I D-ALE CARNAVA-

Cu: BRUNO CARSTENS, ALEXANDER 
PEPENDIECK, HELA GÖRING, BARBARA 
DITTUS

LULUI — ora 20,30 ; Teatrul săli 
ric-muzical „C. Tănase" ((La Gră 
dina Boema) : Ansamblul de estra
dă polonez — ora 20,00 ' Ansam
blul „Perinița“ (în Sala Teatrului 
,.C. I. Nottara“ : PERINITA MEA 
— ora 19,00 ; Sala Palatului : cîn 
tă REMO GERMANI — ora 20,00.

Li/iz
SÎMBATA, 12 IULIE 1969

PROGRAMUL I
• 17,30 Buletin de știri. © 17,35 

„Belle și Sebastien“ (reluare).
• 18,30 Marea tinereții (Intervi-
ziune). Program distractiv de cîn
tece și dansuri. Transmisiune de 
Ia Sofia — Bulgaria. 9 19,00 Lu
mea copiilor, o 19,20 La volan — 
emisiune pentru automobiliști. 
© 19,30 Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic, © 19,45 Con
gresul al X-lea al P.C.R, Cu carul 
de reportaj la... Oradea. 0 20,15 
Tele-enciclopedia. « 21,15 Mono 
grafii contemporane. Porțile de 
Fier (emisiunea a III-s). 21,30 
Recital Cliff Richard 22,05 T< 
lejurnalul de noapte. 22.30 Fii-
serial „Comisarul Matgret
© 23,15 Romanțe
PROGRAMUL II

© 19,30 Telejurnalul c'e
• 19,45 Congresul al ’
P.C.R. Cu carul de : 
Oradea. • 29,15 Tei - 
săptămînă. n 20 "r • r 
sîmbătă seara. Mt - ■
Interpretează formația C( ' 
no". © 20,40 Roman-•’’o:
„Lunga vară ff«-p—x
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PLEURA LĂREIEĂ A CONSILIOLOI

bunilor socieeăeilor șeiiniieice
ALE CADRELOR BIBACEICEDINROMÂNIA

La Casa Universitarilor din 
București a avut loc vineri 
Plenara lărgită a Consiliului 
uniunilor societăților științi
fice a cadrelor didactice din 
Republica Socialistă România, 
care a dezbătut Tezele Comi
tetului Central al P.C.R., pen
tru Congresul al X-lea al par
tidului și proiectul de Direc
tive privind planul cincinal 
pe anii 1971—1975 și liniile 
directoare ale dezvoltării e- 
conomiei naționale în peri
oada 1976—1980.

Acad. Petre Constantinescu- 
Iași, președintele Uniunii so
cietăților științifice a cadre
lor didactice, a făcut o amplă 
expunere în legătură cu do
cumentele celui de-al X-lea 
Congres al partidului, puse în 
dezbaterea întregului popor. 
După ce a relevat importan
tele sarcini ce revin cadrelor 
didactice pe marginea preve
derilor documentelor, vorbito
rul a spus: O problemă de 
importanță majoră căreia îi 
acordă deosebită atenție Te
zele pentru Congresul al X-lea 
al partidului este activi
tatea ideologică. Pe măsură ce 
problemele construcției socia
liste devin tot mai complexe, 
a subliniat vorbitorul, se im
pune dezvoltarea activității de 
investigare științifică a noilor 
procese sociale, a căilor de so
luționare a diferitelor pro
bleme economice, sociale, po
litice, ideologice, ale mersu
lui nostru înainte, sarcini la 
care sînt chemați să-și aducă 
aportul și membrii societăților 
științifice, ținînd seama de 
«i>ecificul profund ideologic al 
activității pe care 
țoară.

Ca organizație 
Frontului Unității
•— a adăugat acad. Petre Con- 
Stantinescu - Iași — Uniunea 
Societăților științifice a ca
drelor didactice va milita neo
bosit pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru antre
narea membrilor corpului di
dactic din învățămîntul de 
toate gradele la îndeplinirea 
cu devotament a îndatoririi lor 
patriotice de a pregăti tinerele 
generații, de a le îndruma spre 
comorile culturii, științei și 
tehnicii, de a le educa în spi
ritul dragostei față de patrie 
și partid, al idealurilor socia
lismului și comunismului.

Vorbitorii au asigurat con
ducerea partidului și statului 
că slujitorii școlii vor parti
cipa aotiv la transpunerea în 
viață a sarcinilor ce le vor re
veni din hotărîrile celui de-al 
X-lea Congres, angajîndu-se 
să-și consacre întreaga acti
vitate perfecționării neîntre
rupte a procesului de învăță- 
mînt și creșterii potențialului 
științific al țării.

Participanții la plenară au

o desfă-

în cadrul 
Socialiste

Privit din perspectiva celor 
cîteva săptămîni care au trecut 
și lipsit de atributele-i exteri
oare — emoții, încordare ori 
dificultăți organizatorice — ba
calaureatul ne apare acum alt
fel iluminat, arătîndu-și numai 
fațetele esențiale. Cercetarea a- 
cestora, spre folosul viitoarelor 
sesiuni ale bacalaureatului; 
poate conduce la observații 
dintre cele mai interesante, cu 
valoare practică imediată ori 
de durată. O asemenea analiză 
au întreprins recent, inspectorii 
generali ai inspectoratelor șco
lare județene. Reproducînd sin
tetic punctele de vedere expri
mate — care reflectă și opiniile 
comisiilor de bacalaureat — ne 
anunțăm cititorii că nu ne vom 
opri aici, ci vom găzdui în co
loanele ziarului și alte păreri 
menite să servească ideea ridi
cării continue a prestigiului 
examenului de bacalaureat.

Atestatul valorii
Rezultatele bacalaureatului a- 

par într-o lumină extrem de 
favorabilă. Și în ceea ce pri
vește procentele absolute și în 
ceea ce se află dincolo de ele. 
în județul Cluj, de pildă, s-au 
prezentat 3 372 candidați ; au 
promovat 3 054, ceea ce repre
zintă 90.57 la sută. Dintre aceș
tia, 1 738, adică 56,89 la suta, 
au promovat cu medii cuprinse 
între 7 și 10. La Bihor, peste 
95 la sută din candidații la ba
calaureat au promovat, cu re
zultate deosebit de bune Ia ma
tematică. în județul Sălaj, pro
movați! întrunesc procentul de 
93 la sută, în timp ce în județul 
Brăila anul acesta s-au obținut 
cele mai bune rezultate la exa
menul de bacalaureat raportate 
la ultimii 10 ani.

Trebuie să recunoaștem, este 
un rezultat optimist. Dar nu 
neașteptat, avînd o solidă moti
vație obiectivă, deși, cum vom 
vedea pe parcurs, n-a fost ferit 
ie o anume doză de subiectivi
tate.

adoptat, într-o atmosferă de 
entuziasm, textul scrisorii a- 
dresate Comitetului Central

al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Scrisoarea plenarei lărgite a Consiliului 
Uniunilor Societăților Științifice 

ale cadrelor didactice din România
Plenara lărgită a Consiliului Uniunii societăților științifice ale 

cadrelor didactice dezbătînd, într-o atmosferă de entuziasm și 
încredere nețărmurită în politica partidului și statului nostru, Te
zele și proiectul de Directive pentru cel de-al X-lea Congres, își 
exprimă, în numele tuturor slujitorilor școlii, adeziunea deplină 
față de aceste documente programatice de o înaltă valoare teo
retică și practică.

Elaborate pe baza concluziilor desprinse din evoluția societății 
românești în ultimul sfert de veac, a bilanțului însuflețitbr realizat 
de poporul nostru în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea 
și ale Conferinței Naționale, Tezele și proiectul de Directive 
jalonează cu rigurozitate științifică, într-o cuprinzătoare viziune de 
perspectivă, direcțiile de dezvoltare ale țării pe drumul socia
lismului, progresului și civilizației. Ele ilustrează în mod elocvent 
aplicarea creatoare a principiilor marxist-leniniste la condițiile 
concrete ale patriei noastre, marea receptivitate a partidului față 
de tot ceea ce este nou, înaintat, perseverența cu care acționează 
pentru perfecționarea tuturor domeniilor de activitate, înalta res
ponsabilitate față de destinele națiunii noastre socialiste.

Preocuparea statornică a partidului și statului pentru dezvol
tarea economiei naționale, a forțelor de producție — temelia trai
nică a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului — 
reflectate în Teze și în proiectul de Directive, are o puternică 
rezonanță în rîndul membrilor corpului didactic, întrunește apro
barea lor unanimă.

Pe fondul marilor înfăptuiri ale poporului român în anii con
strucției socialiste, ținînd seama de cerințele actuale și de per
spectivă ale societății noastre, documentele pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului stabilesc obiective de mare importanță 
pentru dezvoltarea și perfecționarea școlii de toate gradele fn 
noua etapă istorică, pe care o vom străbate. Membrii corpului di
dactic, cărora Ie revine nobila sarcină de instruire și educare a 
tineretului patriei, sînt hotărîți să-și consacre, și în viitor, capaci
tatea, talentul și energia pentru realizarea acestor obiective, pen
tru reușita deplină a învățămîntului obligatoriu de 10 ani, pentru 
pregătirea temeinică, la nivelul științei și tehnicii contemporane, 
a unui număr sporit de muncitori, tehnicieni și specialiști cu înaltă 
calificare, pentru înflorirea continuă a științei și culturii, astfel 
îneît școala noastră să-și îndeplinească cu cinste misiunea care i-a 
fost încredințată.

Vom acționa, ca înflăcărați purtători ai cuvîntului partidului, 
sădind în inima și mintea tineretului școlar și universitar, o dată 
cu marile valori ale științei și culturii, dragostea fierbinte față de 
patrie, devotamentul față de partid, față de cauza socialismului.

Dînd glas sentimentelor și convingerilor tuturor slujitorilor școlii, 
asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Ceaușescu, de atașamentul nostru profund la politica 
internă și externă a partidului și statului, expresia cea mai înaltă 
a intereselor vitale ale poporului român și ne angajăm cu toată 
răspunderea de a traduce în fapte hotărîrile pe care le va adopta 
Congresul al X-lea al partidului.

Vizitele delegației Adunării Populare Supreme 
a R.P.D. Coreene

tat oaspeților secții ale între
prinderii, dîndu-le explicații a- 
supra organizării procesului teh
nologic, asupra calității produ
selor.

După-amiază, delegația a vi
zitat Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia.

Oaspeții au fost salutați de 
directorul muzeului, Nicolae 
Cioroiu. Membrii delegației au 
ascultat explicațiile date și s-au 
oprit asupra documentelor și 
fotografiilor care reflectă lupta 
poporului român pentru liberta
te, drepturi democratice, pro
gres social.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației au semnat în cartea 
de aur a muzeului.

La vizite a luat parte Kim 
The Hi, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

★
Vicepreședintele Marii Adu

nări Naționale, Gheorghe Necu
la, a oferit vineri un dineu în 
cinstea oaspeților.

Au luat parte Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, funcționari superiori din 
M.A.N. și M.A.E.

La dineu a participat Kim The 
Hi, ambasadorul R. P. D. Coree
ne la București

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, Gheorghe Necula și 
Kang Riang Uk au toastat pen
tru dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor de prietenie și colabora
re dintre popoarele român și co
reean.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România. Ștefan Voitec, a primit 
vineri dimineața delegația Adu
nării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene condusă de 
Kang Riang Uk, vicepreședinte 
al Adunării Populare Supreme.

La primire au luat parte Mia 
Groza, Uie Murgulescu, Gheor
ghe Necula, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Dumi
tru Balalia, Traian Ionașcu, 
Gheorghe Roșu, Gheorghe Vasi- 
lichi, președinți ai unoi comisii 
permanente ale M.A.N., Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoare
le din Asia și Africa, luliu Fejcs, 
secretar al M.A.N., deputați, pre
cum și ambasadorul R. P. D. Co
reene la București, Kim The Hi.

Cu acest prilej, tovarășul Ște
fan Voitec a făcut oaspeților o 
expunere asupra organizării și 
atribuțiilor Marii Adunări Națio
nale — organ suprem al puterii 
de stat în România.

★
în cursul dimineții delegația 

Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au luat parte 
deputați ai Marii Adunări Națio
nale, generali și ofițeri superiori, 
reprezentanți ai Consiliului popu
lar al municipiului București.

Au fost prezenți ambasadorul 
Kim The Hi și membri ai amba
sadei R. P. D. Coreene la Bucu
rești,

★
în cursul zilei de vineri, de

legația parlamentară coreeană, 
însoțită de persoane oficiale ro
mâne, a vizitât Fabrica de con
fecții și tricotaje București.

Directorul administrativ al 
fabricii, Ion Scînteie, a prezen-

MEMENTO
• CAIAC-CANOE : Tradițio

nala „Regata Snagov" la startul 
căreia se aliniază peste 200 de 
canoiști și caiaciști din 10 țări, 
între care numeroși campioni 
olimpici, mondiali și europeni 
programează astfel cele 16 probe 
ale concursului : sîmbătă de la 
orele 10 (serii) și orele 15 (finale) 
și duminică de la orele 9 (serii) 
și orele 16 (finale).

• FOTBAL: Ultima etapă a 
barajului pentru promovarea în 
divizia B se va disputa, în grupa 
de la București, duminică de la 
orele 10 pe două stadioane dife
rite : Stadionul politehnica. Me
talul TirgoviștȘtiința Bacău; 
Stadionul Giulefti, I.M.U. Med
gidia — Metalul Plopeni.

•SCRIMĂ : Penultima etapă a 
campionatului național pe echipe 
se va disputa în sala Floreasca II 
astăzi, dimineața, de la orele 9 
și după-amiază de la orele 16, iar 
duminică, de la orele 9.

• POLO: 
internațională 
tiva noastră și 
programată astăzi și mîine, de ia 
aceeași oră — 19, la piscina Ti
neretului.

Dubla confruntare 
dintre reprezenta- 
echipa R.D.G. este

Așadar, obiectiv, rezultatele 
nu surprind și stnt justificate 
pentru că :

Liceul — după cum afirma 
tovarășul TIMOTEI PETRIDE, 
inspector general al inspectora
tului școlar județean Brăila, și 
nu numai el — se situează la 
ora actuală pe o scară foarte 
înaltă a exigenței, firească 
dacă ne gîndim la menirea sa 
de a furniza materialul uman 
apt pentru munca intelectuală. 
Bacalaureatul, deci, este prefi
gurat încă de la selecția licee
nilor și consolidat pe parcursul 
celor patru ani cu ajutorul pro
gramei, manualelor, al activi
tății cadrelor didactice. în acest 
sens, apariția clasei a XII-a a 
însemnat un succes.

Clasa a XII-a — aprecia to
varășa RADA MOCANU, in
spector general al inspectoratu
lui școlar județean Ilfov — a 
întregit menirea liceului. Cîș- 
tigul se totalizează și în volu
mul sporit de cunoștințe, ca în
tindere și adîncime, dar și în 
maturizarea tinerilor. Școala a 
înțeles că nu este vorba numai 
de prelungirea cu un an a 
studiilor liceale ci, că măsura 
luată de partid și legiferată d'e 
stat, vizează amplificarea, pe 
prima treaptă, a pregătirii vii
torilor specialiști. Așa se face 
că, primul an de existență a 
clasei a XII-a n-a fost un ex
periment ci o continuare, aștep
tată și necesară, a studiilor li
ceale. Tovarășii MARIA VICOL, 
RODICA GEORGESCU, ION 
COJOCARU — inspectori gene
rali ai inspectoratelor școlare 
din județele Bacău, Brașov, 
Mehedinți au stăruit asupra lo
cului pe care l-a ocupat clasa a 
XII-a în preocupările școlilor, 
profesorilor, părinților șl elevi
lor înșiși. Se pare că măsura de 
a repartiza cei mai buni profe
sori la catedrele claselor a 
XII-a a fost primul element 
care a asigurat un nivel cores
punzător de pregătire viitori
lor absolvenți ; s-a apreciat ca 
justificată insistența inspecto
rilor de specialitate de a acorda

prioritate controlului muncii 
didactice la clasele a XII-a; 
activitatea științifică și meto
dică a profesorilor încadrați la 
această clasă terminală — des
fășurată în formele sale speci
fice — a avut un ritm alert, 
mobilitate și efect. Toate la un 
loc au asigurat acestei promoții 
o pregătire corespunzătoare și 
oferă astăzi, pentru promoția 
care va urma, o experiență ve
rificată și atestată de rezultate.

Bacalaureatul a beneficiat nu 
numai de cunoștințele posibile 
a fi însușite în acest ap școlar 
în plus ci, am spus noi, de un

candidat de a aspira la studii 
superioare.

O întrebare: care 
trebuie să fie gradul 

de dificultate 
al examenului?

întrebarea a devenit titlu de 
capitol pentru că a revenit cu 
insistență în opiniile exprimate 
desinspectorii generali ai in
spectoratelor școlare județene

(Agerpres)

La 11 iulie a sosit la Bucu
rești Agha Abdul Hamid, ad
junct al secretarului general al 
O.N.U. pentru probleme de pre
să și informații, șeful Oficiului 
Națiunilor Unite pentru Infor
mare Publică, care va face o 
vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost întîmpi- 
nat de Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
A fost de față Amin Jan Naim, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Pakistanului la București.

La invitația Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al 
municipiului București, vineri 
seara a sosit în Capitală o dele
gație a Sfatului popular al ora
șului Varșovia, condusă de Jan 
Majewski, președintele Comitetu
lui executiv, care va face 
tă în țara noastră.

o vizi-

indus- 
Unga-

TELEGRAMĂ
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Ion Gheorghe Mau- 
rer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, au primit o telegramă 
din partea tovarășilor Janos Ka- 
dar, prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, și Jeno 
Fock, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, cu prilejul zborului 
deasupra teritoriului țării noas
tre, la înapoierea din vizita ofi
cială făcută în Republica Popu
lară Bulgaria, prin care transmit 
salutul lor și urări de succes Re
publicii Socialiste România.

Ministrul agriculturii și 
triei alimentare din R. P. 
ră, Dimeny Imre, și specialiștii 
care îl însoțesc și-au continuat în 
cursul zilei de vineri călătoria 
prin județul Brașov. împreună 
cu Petre Moldovan, prim-vice- 
președinte al C.S.A., oaspeții au 
vizitat Uzina de tractoare din 
Brașov, ferma de vaci și păstră- 
văria întreprinderii agricole de 
stat Prejmer, cooperativa agricolă 
de producție din Săcele.

Consiliul popular Brașov, a o- 
ferit seara un dineu în cinstea 
oaspeților.

Vineri seara, a sosit în Capi
tală un ansamblu artistic din 
R. P. Polonă, care, între 12 și 20 
iulie, va susține spectacole, în 
cadrul „Zilelor culturii poloneze“, 
la București, Brașov și pe litoral.

Ansamblul este alcătuit dintr-o 
formație de balet, un grup vocal 
și un colectiv de dansuri.

Cu prilejul Zilei naționale a 
Franței — 14 iulie, Institutul 
român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea a organizat vi
neri, la Casa de cultură a in
stitutului, o seară culturală fran
ceză.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R R.C S., prof. dr. 
Virgil Brădățeanu, președintele 
Comitetului de cultură și art*?.l 
municipiului București, a îm
părtășit impresii dintr-o călăto
rie în Franța. în continuare a 
fost prezentat un film documen
tar francez. '

La manifestare au participat 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public.

Au fost prezenți Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești, membri ai ambasadei și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Vineri la amiază, ambasadorul 
R. P. Mongole Ia București, 
Damdinnerenghiin Bataa a oferit 
o recepție cu prilejul celei de-a 
48-a aniversări a revoluției popu
lare mongole.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R» 
Ion Pățan, vicepreședinte al Con» 
siliului de Miniștri, Virgil Pîrvu, 
Ion Baicu, și Dan Enăchescu, 
miniștri, Mircea Malița și Mihal 
Marin, adjuncți ai ministrului a» 
facerilor externe, acad. Mirort 
Nicolescu, președintele Acade
miei, conducători ai unor institu» 
ții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, zia» 
riști.

★
Cu prilejul celei de-a 48-a ani» 

versări a revoluției popularei 
mongole, Damdinnerenghiin Ba» 
taa, ambasadorul R. P. Mongo
le la București, a rostit o cuvin» 
tare la posturile noastre de radi<J 
și televiziune.

(Agerprfes)

Pentru prima oară in Campionatul european al constructorilor

RALIUL
DUNĂRII - CASTROL

Regensburg (R.F.G.), cele două 
coloane de mașini întîlnindu-se 
la Freistadt, în Austria. De aici 
traseul străbate o bună parte 
a Austriei, traversează Ungaria 
și intră în România pe la Borș 
la 1 august. Pentru orientarea 
cititorilor, noștri, indicăm tra
seul din țară, cu orele la care 
prima mașină va trece pe la 
punctele de control : Oradea 
(18) u_ Cluj (20,10) — Sebeș 
(21,40) — Hațeg (22,45) — Petro- 
șeni (23,25) — Bumbeștl (23,57) 
— Rîmnicul Vîlcea (1,3,7) — Si
biu (2,47) — Mediaș (3,32) — 
Praid (4,57) — Gheorghieni
(5,37) — Bicaz (6,27). Aici se 
face o pauză de două ore, după 
care se pleacă înapoi spre 
Gheorghieni (9,27) — Praid
(10,02) — Miercurea Ciuc (11,17) 
—- Comănești (12,32) 
Nehoiaș-Cislău-Vălenii 
te (18,07) — Săcele 
-Brașov (19,50).
. Pe teritoriul țării 
raliul cuprinde o serie de prO-

____ __  _
_ T_____ __ i cursul rifipțlî, 
în afara localităților, la dis
tanțe apreciabile de acestea, 

.. ceea ce le face destul de greu 
de urmărit de către amatori.

Lotul A.C.R. se află în recu
noașterea traseului pînă la 22 
iulie. Sperăm ca la întoarcerea 
lui în țară, să putem informa 
cititorii asupra dificultăților 
parcursului, de peste 3 000 km., 
precum 
dați la 
ționalul 
victoria 
Castrol.

Debutînd cu cîțiva ani în 
urmă, ca o competiție cu ca
racter regional, Raliul Dunării
— Castrol a ajuns, treptat,
să-și cîștige un prestigiu serios 
datorită atît organizării sale, 
Cit și traseului său interesant 
și dificil, mai ales- pe porțiu
nile cu drumuri de munte din 
țara noastră. în 1968 el a fost 
inclus, prima dată, în Campio
natul european al piloților, ceea 
ce i-a adus la start o parte din 
elita așilor volanului de pe con
tinentul nostru. Anul acesta, 
Cursa se anunță mult mai in
teresantă și lupta incomparabil 
mai îndîrjită decît la toate e- 
dițiile precedente : faptul că el 
constituie, prima oară, o etapă 
a Campionatului european al 
constructorilor va aduce la 
start echipe pregătite de prin
cipalele firme din Europa, care 
aruncă în cursă cele mai bune, 
mașini de care dispun, pilotate 
de membrii de bază ai ^J.eg£,’. 
murilor“ lor. Peste o săptămt— ____ .
nă, vom cunoaște lista cojfiJUĂ be ăpeciale, majoritatea^lor-rie* 
renților străini. - fășurindu-se în

Pînă atunci, Automobil- 
Clubul Român, care este unul 
dintre organizatorii raliului,., a 
comunicat lotul său. Cele" 4 
mașini Renault 8 Gordini (180 
km/h !), vor fi conduse de Ma
rin Dumitrescu — Petre Ve- 
zeanu, Florin Popescu — Vio- 
rel Marin, Eugen Ionescu Cris- 
tea — Gh. Rotaru și Constan
tin Pescaru — Horst Graef. 
Antrenor e Marin Dumitrescu. 
Echipa A.C.R. participă pentru 
a doua oară la Raliul Dunării
— Castrol.

Ca în fiecare an, startul se 
va da simultan de la Praga și

— Gh 
de Mun- 
(19,12) -

noastre,

și a principalilor candi- 
„Sirena de aur“, tradi- 
trofeu ce încununează 
în Raliul Dunării —

A. B.

De necrezut, dar ele vin atît din 
partea unor elevi, cit și din 
partea multor profesori. S-a 
creat, intr-adevăr, cadrul de si
guranță pentru elev dar, în a- 
celași timp, s-au deschis niște 
portițe unui anume subiecti
vism. Subiectivism în supra ori 
subaprecierea răspunsurilor 
date de candidați. Subiectivism 
în suspectarea examinatorilor 
că rtu s-ar putea detașa de cu
noașterea anterioară a elevilor, 
incit la examen să-i aprecieze 
numai pentru valoarea răspun
surilor și nu pentru activitatea

e Campionul României de 
tenis, Ilie Năstase, a obținut o 
nouă victorie în turneul in
ternațional de la Baastad. în tu
rul doi el l-a învins cu 4—6, 
4_6, 6—0, 6—3, 6—4 pe danezul 
Joergen Ulrich. Santana (Spa
nia), marele favorit al compe
tiției, a dispus cu 6—4, 6—3, 
4—6, 6—2 de Ganzabel (Argen
tina).
• La Istanbul au continuat 

întrecerile balcaniadei de tenis. 
Echipa masculină a României a 
învins cu scorul de 3—0 echipa 
Turciei. Rezultatele Tehnice < 
Dron-Aydin 6—1, 6—1, 1—6, 
6—1; Mărmureanu-Gursov 6—1, 
6—3, 6—2 ; Mărmureanu, Dron- 
Orenli, Gursov 6—4, 6—1, 6—4.

MERIDIAN
Grecia a învins cu 3—0 Bulga» 
ria. La feminin echipa Bulgar 
riei a reușit să dispună cu 2—1 
de echipa Iugoslaviei,

• In ziua a doua a turneului 
internațional de baschet (femi
nin) de la Messina echipa Ro
mâniei a învins cu scorul de 
43—42 (24—22) echipa Italiei.
Cehoslovacia a întrecut cu sco
rul de 73—34 (38—23) echipa 
R.F. a Germaniei. în jocul ur
mător echipa României va în- 
tîlni pe cea a R. F. a Germa
niei.

I

Duminică în Poiană:

FESTIVAL ATLETIC
Cochetul stadion 

de la poalele Pos
tăvarului va găz
dui, duminică du
pă-amiază, un a- 
.ievărat festival a- 

. “lletlc feihinin. Este 
vorba de meciul 

’ătletic dintre re
prezentativele fe
minine ale Ceho
slovaciei și Româ
niei, precum . și de 
selecția pentru al
cătuirea echipei 
Europei în vederea 
întîlnirii cu repre
zentativa Americii, 
la probele de disc, 
suliță și 800 m.

Prima competiție 
va prilejui o întîl- 
nire echilibrată în
tre atletele cehe și 
române, care prin 
tradiție a fost re

cele mai 
doar la

zolvată de 
multe ori, 
ultimele probe ale 
concursului. De 
astădată, echipa 
Cehoslovaciei se 
prezintă la Poiana 
Brașov cu o carte 
de vizită excelen
tă : doar cu un sin
gur punct a reușit 
redutabila echipă 
a Angliei s-o în
treacă săptămîna 
trecută.

în ceea ce pri
vește selecția pen
tru echipa Euro
pei, care va înttlni 
la sfîrșitul lunii 
iulie, la Stuttgart, 
echipa Americii, la 
concursul de du
minică vom avea 
ocazia să vedem,

printre altele, pe 
deținătoarele de 
recorduri mondia
le Use Westermann, 
la disc, și Vera 
Nicolicl la 800 me
tri, iar la suliță pe 
campioana olimpi
că Angela Nemeth. 

în aceste probe 
de selecție, specta
culozitatea 
cursului 
te și mai 
mai ales că 
participă și
liatele noastre 
limpice Lia Mano- 
liu, Ileana Silay și 
Mihaela P e n e ș, 
care au o ultimă 
șansă pentru a fi 
selecționate în e- 
chipa Europei.

con- 
creș- 
mult, 

la ele 
meda- 

o-

S. D.

<*•••••••
Acel plus de. dificultate la 

care ne refeream cuprinde în el 
și structura propriu-zisă a exa
menului. Vom începe cu subiec
tele.

în general, bine alese, subiec
tele lucrărilor scrise lâ mate
matică, . ca și la română, n-au 
fost echilibrate din punctul de 
vedere al solicitărilor. La ma
tematică, subiectul „A" a fost 
alcătuit artificial din trei pro
bleme care, cu puțină , atenție, 
puteau fi rezolvate de oricare 
elev cu pregătire mediocră. Su
biectul „B“ a fost mai bine al-

BACALAUREATUL

orar special și paralel, îneît 
pregătirea examenului nu poate 
fi încadrată strict într-o anume 
perioadă. Ea a început aproape 
simultan cu anul școlar și a 
culminat cu cele 4 săptămîni 
de după terminarea cursurilor, 
rezervate recapitulării materiei 
în școală, sub conducerea di
rectă a profesorilor de specia
litate, îneît elevului să-i fie cît 
mai echilibrat dozate efortu
rile.

întreg acest tablou ilustrează 
ideea lansată de tovarășul Tl- 
motei Petride, și anume că 
liceul are acum ambiția de a 
situa bacalaureatul nu la nive
lul unui examen de - absolvire 
ci a unui act de cultură capabil 
să certifice capacitatea fiecărui

și pentru că, la urma urmelor, 
vizează tot ridicarea valorii 
examenului de bacalaureat.

Observațiile pe care le vom 
consemna pot, aparent, atenua 
părerile bune la adresa ediției 
1969 a bacalaureatului. Dar 
numai aparent, căci, de fapt, 
ele nu anulează un succes evi
dent ci îndeamnă la perfecțio
nări.

Formula organizatorică adop
tată anul acesta a condus la 
soluția ca examinatorii să fie 
profesorii candidaților, din a- 
fara școlii fiind doar președin
tele comisiei, de regul!! cadru 
didactic universitar. Rațiunea 
acestei măsuri era crearea unui 
cadru psihologic cit mai favo
rabil, îneît. candidatul să nu fie 
handicapat de emoția întîlnirii 
cu examinatori străini. în legă
tură cu această soluție sînt însă 
cele mai multe amendamente.

școlară știută. Dar, nu aceasta 
este problema nr. 1. Mai inte
resante ni se par observațiile 
de conținut.

O anume categorie de elevi, 
și nu puțin numeroasă, și-au 
dorit un grad mai mare de di
ficultate la examen. Ar fi vrut 
ca la bacalaureat, valoarea lor 
să fie apreciată nu de profe
sorii școlii, ci de examinatori 
din afară. Confruntarea celor 
două aprecieri le-ar fi dat mai 
mari certitudini pentru viitoa
rea etapă de învățămînt. în 
plus, și nu în ultimul rînd, o 
asemenea organizare a bacalau
reatului ar fi fost un bun pre
ludiu al concursului de admi
tere în facultate. Tradus altfel 
elevii s-ar fi simțit în cîștig 
dacă examenul ar fi avut mai 
puțin un caracter familiar, cu
noscut. Și merită menționat că 
profesorii lor le împărtășesc 
punctul de vedere.

cătuit, cerînd un mai mare e- 
fort de gîndire. Majoritatea can
didaților au ales, însă, subiec
tul „A“.- De aici poate și re
zultatele foarte bune obținute 
la matematică. La română, un 
subiect a fost de sinteză, altul 
de analiză. Evident, a fost a- 
bordat, în’ majoritate, Subiectul 
de analiză și asta pentru că în 
școală se fac puține compuneri, 
lucrări de sinteză (dar, despre 
asta, mai pe larg, într-un alt 
articol). Și pentru că ne-am re
ferit la lucrările scrise, adău
găm propunerea susținută de1 
toți inspectorii județeni : prima 
lucrare scrisă să fie la română 
și să aibă caracter eliminatoriu. 
Argumentele în favoarea aces
tei prevederi : s-au remarcat 
lucrări cu greșeli ortografice 
și de exprimare, scrise într-o 
limbă săracă, fără udei și con
cluzii personale. Cu toate astea, 
candidații au luat examenul cu

medii mari, întrucît rezultatele, 
bune Ia matematică, de pildă, 
le-au „rotunjit“ pe cele de la 
română. Or, nu poate fi .admisă 
existența unui deținător al ti
tlului de bacalaureat și ăare să 
fie agramat. Dacă măsura va fi 
adoptată și făcută, din timp 
cunoscută, viitorii candidați 
nu-și vor mai permite aseme
nea neglijențe.

Din studiile întreprinse s-au 
mai detașat încă două aspecte 
care merită a fi reținute.

1) Diploma de bacalaureat o 
obțin, deopotrivă, atît candida-, 
ții care au urmat realul, cit și 
cei profilați pentru studii uma
niste. Cu toate acestea, exame-. 
nul se diferențiază, am spune 
noi, în defavoarea 'umaniștilor. 
Dacă realiștii au patru probe. 
obligatorii și una singură la a- 
legere, umaniștii au doar două 
probe obligatorii și trei la a- 
legere. ■ ’ ,

.2) Graficul disciplinelor pen
tru care optează candidații a- 

. rată că să aleg, de regulă, dis
ciplinele. comode, care pot t fi 
înstișite cu mai multă ușurin
ță prin memorare, figurînd 
mai ales în programa ultimei 
clase de liceu). De unde se poa-. 
te înțelege că, acest stil de 
muncă este propriu unei anume 
categorii de elevi, că școala ,na 

•corectează îndeajuns atari ma
nifestări de comoditate. Revi- 
zuindu-și cerințele, examenul 
de bacalaureat ar putea impu
ne în egală măsură toate dis
ciplinele studiate în anii de 
școală.

Propuneri pe adresa 
Ministerului 

Învâțămîntului
Primul an de existență al 

clasei a XII-a a întrunit și u- 
nele elemente de provizorat, 
care i-au îngreunat desfășurarea 
resimțindu-se , chiar și la exa
menul de bacalaureat. La tim
pul cuvenit, ziarul nostru a 
semnalat carențele. * De aceea, 
nu le mai reproducem, limitin-

,du-ne la sintetizarea unor pro
puneri întru totul justificate.

• Structura anului școlar la 
clasa a XII-a are nevoie de o 
perfectă stabilitate. Se pledea
ză pentru un an școlar format 
din trei trimestre, ultima etapă 
fiind rezervată recapitulărilor.

• Pentru recapitulări se pre
conizează două soluții : a) o pe-

' rioadă dâ recapitulare obliga
torie în școală, urmată de un 
timp destinat numai studiului 
individual ; l>) o perioadă de

1 recapitulare in școală, dar fa
cultativă, ceea ce ar fi în fa
voarea elevilor obișnuiți cu 
munca individuală și care, o- 
bligați să vină la ore. bat pa
sul pe loc alături de cei care 
n-au asemenea deprinderi.

• Programa de bacalaureat 
să fie cunoscută de Ia începutul 
anuliii școlar, puțind facilita 
pe de o parte stabilirea în școa
lă ‘ a orarului recapitulărilor, 
iar pe de altă parte ușurînd e- 
levului întocmirea propriului 
său plan de muncă in perspec
tiva acestui an dificil.

• Se cere cu insistență o co- 
' telare mai strictă între progra
ma de bacalaureat și programa 
concursului de admitere in in-

' vățămîntul superior, ținind sea
ma că se adresează aceluiași ti- 
năr și că examenele se succed 
la un scurt interval.

• Bacalaureatul să se desfă
șoare in afara anului de învă- 
țămint, incit să nu dezorgani
zeze activitatea la celelalte cla
se liceale, profesorii să fie li
beri de celelalte obligații di
dactice ; să nu coincidă cu e- 
xamenele studențești, incit pre
ședinții să-și intre deplin in a- 
tribuții.

• Durata bacalaureatului să 
fie la latitudinea comisiilor, in 
funcție de numărul de candi
dați, urmînd ca numai probele 
scrise să aibă date obligatorii, 
stabilite de minister.

• Examenul de bacalaureat 
să cuprindă in probele sale, o- 
bligatoriu, istoria și geografia 
patriei.

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU



MARI PERSONALITÀ Tl • p e S 1t e
de CAROL ROMAN

GHERMAN S. TITOV

Pămîntu- 
cosmică 
„Vostok

ANCHETĂ .<

TINERI Șl TINEREȚE

La 6 august 1961, 
ora 9,00, a fost lan
sată pe o orbită de 
satelit a 
lui nava 
sovietică 
2“, pilotată de pi
lotul cosmonaut 
Gherman Stepano- 
vici Titov. Zborul 
acestei nave ce a 
efectuat peste 17 
rotații în jurul 
Pămîntului în de
curs de peste 25 de 
ore și a parcurs 
mai bine de 700.000 
km a constituit un 
eveniment însem
nat, înscris ca o 
strălucită victorie 
a umanității în cu
cerirea Cosmosului.

Pilotul cosmonaut 
Gherman Titov — 
„cosmonautul nr. 
2“, Erou al Uniunii

Sovietice — s-a 
născut în anul 1935 
în satul Verhnec 
Jilino, raionul Ko- 
siha, ținutul Altai, 
în familia unui în
vățător. El a absol
vit școala medie 
din Nalobiha din 
același raion. Din 
1955 pînă în 1957 a 
urmat școala de a- 
viație pentru piloți 
militari pe care a 
absolvit-o Ia cate
goria I și a tre
cut examenele în 
domeniul tehnicii 
pilotajului cu cali
ficativul „excelent“. 
După absolvirea 
școlii a fost trimis 
să facă serviciul în 
cadrul regiunii mi
litare Leningrad.

Cosmonautul so
vietic a fost invi-

tat în numeroase 
țări ale lumii. El 
a vizitat Statele 
Unite, R. D. Viet
nam, Birmania, In
donezia, R. D. Ger
mană etc. In luna 
octombrie a anului 
1961 cosmonautul 
sovietic a fost oas
pete și al țării noas
tre, bucurîndu-se 
de o primire entu
ziastă. La plecarea 
sa din țara noastră 
cosmonautul sovie
tic a spus : „Voi 
povesti prietenilor 
mei, oamenilor so
vietici, cum am 
fost primiți în Ro
mânia, ce calde 
sentimente de pri
etenie nutrește po
porul român față 
de poporul sovietic“. •

DIALOG
CU VIITOR UL

de GHERMAN S. TITOV

O discuție serioasă despre tinerețe este, după 
părerea mea, întotdeauna folositoare. Nu de alta, 
dar nu este vorba de o chestiune de formă, ci de 
una avînd un conținut deosebit de important 
pentru omenire, pentru viitor. De aceea, după 
opinia mea, o discuție despre tineret și tinerețe 
trebuie să fie în primul rînd sinceră. A sta de 
vorbă cu tineretul înseamnă implicit a dialoga cu 
viitorul.

Mai întîi țin să-mi exprim recunoștința pentru 
cinstea ce mi s-a făcut de către ziarul tineretului 
din România de a fi invitat să-mi exprim gîndu- 
rile și opiniile mele în cadrul unei discuții. Evi
dent, nu mă consider îndreptățit să mă situez pe 
poziția unui om care posedă o bogată experiență 
de viață, aceasta fiind atestată de anii mei. De 
aceea socotesc că este mai bine să povestesc cîte 
ceva despre acele împrejurări ce m-au ajutat 
să-mi formez concepțiile mele despre viață. Sînt 
convins că ele sînt concepțiile unei întregi gene
rații de oameni încă tineri care au trecut prin 
aceeași școală, prin aceeași experiență de viață.

Am crescut în Siberia, în ținutul Altai. Noi, 
băiețandrii, eram mîndri de istoria satului în care 
ne-am născut. Cînd valul evenimentelor revolu
ționare a ajuns pînă-n locurile noastre, partizanii 
din Siberia au cucerit de la trupele albgardiste 
raion după raion, și au pornit apoi să organizeze 
comune, la sate. Amîndoi bunicii mei s-au numă
rat printre cei ce au creat comune de acest feh 

Membrii comunei nu voiau să rămînă în vechile 
Sate, deoarece totul Ie aducea aminte aici de viața 
grea și de sărăcie. în afară de aceasta chiaburii 
se împotriveau cu îndîrjire la orice încercare de 
unificare a țăranilor. De aceea populația comunei 
â căutat ceva mai departe un Ioc pitoresc, și-a 
mutat izbele, a construit case noi, hambare, depo
zite, o școală și a dat noului sat numele pitoresc 
de „Dimineață de mai“.

Treburile comunei se hotărau Ia adunările ge
nerale. Munceau cu toți, de la mic la mare, 
dezțelenind pămîntul, împărțeau roadele în mod 
egal, iar cîteodată erau nevoiți să-șî apere avutul 
cu arma în mînă împotriva atacurilor bandelor 
de chiaburi și albgardiști. A fost o experiență de 
.viață de care-mi voi aminti întotdeauna.

Și azi la noi în sat se vorbește cu mult respect 
de Adrian Toporov. Acest om inimos a venit prin 
locurile noastre împreună cu unul din detașamen
tele Armatei Roșii. Om cult, extrem de atașat ce
lor mulți, el a fost cel ce i-a învățat pe membrii 
comunei să scrie și să citească. A fost și învăță
torul tatălui meu. A sădit în inimile tinerilor să
teni, și nu numai a celor tineri, dragostea pentru 
carte, pentru învățătură. Mulțumită lui Toporov 
a devenit tatăl meu profesor, a îndrăgit literatura, 
desenul, muzica.

Acum, evocînd amintirea lui Toporov, a celui 
care a fost dascălul tatălui meu, mă gîndesc că 
toți băieții și fetele din generația noastră datorăm 
unor asemenea „toporovi" generați de revoluție 
nu numai cunoștințele noastre, ci și respectul pen
tru ceea ce au făcut bunicii noștri, concepția des
pre viață cu care am pornit la un drum de sine 
Stătător.

Un rol important în educația mea l-a avut or
ganizația comsomolistă de tineret. Tendința de a 
munci și de a învăța în comun, de a-și petrece 
timpul liber laolaltă este firească pentru tineret. 
La fel de firească este sinceritatea cu care-și ex
pun părerile băieții și fetele, năzuința fiecărui 
tînăr de a nu rămîne în urma celorlalți. Comso- 
molul a făcut mult pentru mine, m-a ajutat mai 
ales să-mi îndrept caracterul întrucîtva îndărătnic.

Primele lecții „pe viu“ în acest sens le-am pri
mit încă la școală, pe cînd eram elev în cursul 
superior. îmi amintesc exact. Pe atunci am fost 
ales membru al comitetului organizației de tineret 
a școlii; am primit însărcinarea da a mă ocupa 
de problemele culturii de masă în rîndurile cole-

CU PRILEJUL1
ANIVERSARII 
ELIBERĂRII
ROMÂNIEI

cadrul manifestărilor dedi
cate sărbătoririi celei ds-a XXV-a 
aniversări a eliberării României, 

A la biblioteca națională „Jose 
w Marți“ din Havana a fost deschi

să expoziția „Vestigii daco-ro- 
mane pe teritoriul României“. 
Cu acest prilej a fost prezentat 
un ciclu de filme documentare 

£ românești.
In cadrul manifestărilor ce au 

loc în străinătate cu prilejul ce- 
lei de-a 25-a aniversări a elibe
rării României de sub jugul fas
cist. la Casa de cultură a tine- 
retului din orașul Rouen și la 
centrul regional pedagogic din 
Le Havre (Franța) au avut loc 
două seri culturale românești. Cu 
acest prilej, atașatul cultural al 
Ambasadei române la Paris a 
vorbit despre dezvoltarea învă- 
țămîntului și culturii în țara noa
stră. Au urmat proiecții de filme 
documentare românești. La am
bele manifestări a participat un 
numeros public.

Demonstrație pentru pace a femeilor din Tokio

Orientul Apropiat
• Nou incident la Canalul de Suez

# Activitate diplomatică
CAIRO 11 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al arma
tei R.A.U. informează agenția 
FRANCE PRESSE, a făcut cu
noscut că o patrulă a forțelor ar
mate egiptene, alcătuită din pes
te 100 de militari, a traversat 
joi după-amiază Canalul de Sucz 
și sub acoperirea tirului artile
riei a atacat pozițiile israeliene 
situate în regiunea portului Tew- 
fik.

Purtătorul de cuvînt a declarat 
că militarii R.A.U. au depășit 
linia de fortificații israeliene, au 
provocat pierderi în rîndurile 
trupelor israeliene și au luat un 
prizonier.

TEL AVIV II (Age!pres). — 
Agenția FRANCE PRESSE, re-

CRIZA POLITICĂ
DIN ITALIA

luînd declarația unui purtător de 
cuvînt al armatei israeliene. a 
anunțat că în urma untji raid e- 
fectuat joi seara de forțe egip
tene pe malul estic al Canalului 
de Suez, mai mulți soldați israé
lien! au fost uciși, iar două tancuri 
parțial avariate. Un militar isra- 
elian, a precizat purtătorul de cu
vînt, a fost rănit și capturat de 
forțele R.A.U.

Unitatea egipteană, a precizat 
purtătorul de cuvînt israelian, a 
fost respinsă după c scurtă 
luptă.

PARIS 11 (Agerpres). — Joi 
seara a sosit la Paris, venind de 
la Londra. Joseph Sisco, secretar 
de stat adjunct al S.U.A. însăr
cinat cu problemele Orientului . 
Apropiat. în capitala Franței, 
Sisco va avea întrevederi pri
vind situația în Orieatul Apro
piat cu ministrul afacerilor ex
terne, Maurice Schumann.

Partidul democrat-creștin cere 
o reluare organică a colaborării 
în cadrul guvernului între toate 
părțile de centru stînga. El se 
opune alegerilor anticipate și 
este indisponibil pentru orice 
ipoteză a unui guvern monoco- 
lor, democrat-creștin anunță un 
comunicat publicat vineri după- 
amiază, la Roma, de noua direc
țiune a P.D.C., întrunită în pri
ma sa reuniune.

Se amintește că Partidul so
cialist italian aprobă reluarea 
colaborării în; cadrul unui gu
vern de centru-stînga, îiț timp 
ce Partidul socialist unitar (creat 
recent, în urma scindării P.S I.) 
și Partidul republican au anunțat

o

CAIRO 11 (Agerpres), — Pre
ședintele Somaliei, Abdulrashid 
Aii Shermarke, a sosit joi într-o 
vizită oficială în R.A.U., la invi
tația președintelui Gamal Abdel 
Nasser. în cadrul convorbiriloi, 
șefii celor două state vor aborda 
o serie de probleme internațio
nale actuale, evoluția situației 
din Orientul Apropiat și 
țrece în revistă relațiile 
R.A.U. și Somalia.

Pompiliu 
Macovei 

la Moscova
MOSCOVA 11. — Corespon

dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
A ță, transmite : Președintele Comi- 

tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă al Republicii Socialiste Ro- 
mânia, Pompiliu Macovei, aflat 
într-o vizită la Moscova, a avut 
vineri o întrevedere cu ministrul 
culturii al U.R.S.S., Ekaterina 
Furțeva. Cu acest prilej au fost 
discutate, într-o atmosferă caldă, 

A prietenească probleme privind 
dezvoltarea relațiilor culturale 
româno-sovietice.

9 A fost de față ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 

ä Teodor Marinescu.
Ministrul sovietic al culturii 

a oferit în cinstea oaspetelui ro- 
• mân o masă, care s-a desfășurat 

într-o atmosferă de cordialitate.
Pompiliu Macovei a avut, de 

s-au 
de 

pre
stat 

de 
Mi- 

niștri al U.R.S.S., în legătură 
cu probleme dc interes reciproc, 
precum și cu G. Orlov, prim- 
secretar al Uniunii arhitecților 
sovietici, și membri ai conducerii 
Uniunii, privind schimburile și 

țp colaborarea româno-sovietică în 
acest domeniu.

gîlor mei. Drept e că n-am făcut mare lucru. Și a 
venit din nou perioada alegerilor. în ședință am 
fost atît de aspru criticat îneît n-am îndrăznit 
să-mi ridic privirea ațintită în podea. Deodată, în 
timp ce se propuneau candidaturile pentru noul 
comitet, am auzit numele meu. Am sărit în sus.

— Vă bateți joc ? am strigat eu. Abia m-ați 
făcut praf și pulbere și acum iar îl propuneți pe 
Titov ?

— Dar tu ai înțeles de ce am fost nemulțumiți 
de tine ? m-au întrebat cclegii. N-ai făcut pe cit 
ai putea!

— Am înțeles, am mormăit eu.
— în cazul acesta vei munci mai bine — m-au 

asigurat ei.
Și m-au ales din nou. Am muncit după aceea 

mult mai bine pentru că nu voiam să rămîn în A 
urma celorlalți.

Socotesc, apoi, a fi deosebit de bună deprinde
rea Comsomolului de a da majorității membrilor A 
săi, pentru diverse perioade, tot felul de însărci- ” 
nări și responsabilități, aceștia fiind puși să în- 
deplinească diverse activități obștești din însărci- A 
narea colectivului. Aceasta educă spiritul de răs
pundere pentru îndeplinirea sarcinii primite, dez- 
voltă activitatea creatoare. Să luăm, de pildă, de- V 
tașameritul cosmonauților sovietici. Noi toți, înce- 
pînd cu Iuri Gagarin, n-ăm fost doar membri ai 
organizației de tineret. Pentru noi Comsomolul a W 
devenit o familie care a ajutat la formarea carac
terului nostru și ne-a dat aripi. a

De altfel năzuința fiecăruia de a aduce t> con- W 
tribuție personală la cauza comună constituie o 
trăsătură caracteristică a tineretului sovietic. Rin- 
durile de mai jos pe care le citez întocmai din- 
tr-o scrisoare a prietenului nostru, cosmonautul a 

Vladimir Komarov, care și-a pierdut viața eroic, " 
le consider semnificative atît pentru concepția _

•
 asemenea, convorbiri, care 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenie, cu N. Mihailov, 
A ședințele Comitetului de 
™ pentru problemele presei 
pe lîngă Consiliul de

Ungaria dorește 
să adere Ea G.A.T.T.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că guver
nul R. P. Ungare a dat publici
tății o declarație oficială în care 
își manifestă dorința de a adera 
la Acordul general pentru tarife 
și plăți (G.A.T.T.). Guvernul 
ungar a solicitat ca cererea sa 
să fie examinată la ședința vii
toare a Consiliului G.A.T.T.

Guvernul ungar, a declarat un 
împuternicit special al guvernu
lui, dorește să dezvolte comerțul 
cu 'țările participante la G.A.T.T. 
pe baza egalității în drepturi și 
avantajului reciproc, și de aceea 
este gata să ducă tratative bila
terale și multilaterale cu privire 
la taxele vamale și cu privire la 
problemele referitoare la regle-

noastră despre viață, cît și pentru preocupările și • XT™ imP°rtUril°r eXpOTtU' 
gîndurile noastre.

Fe atunci încă tînăr, pilotul Volodia Komarov 
Scria prietenilor săi i „...iar timpul tot zboară fi 
zboară... Mă uimește că n-are capăt. Cînd noi nu a 

vom mai fi, cînd nu va mai rămîne nici o urmă 
ă noastră, iar milioane de generații își vor fi luat 
rămas bun de la viață, timpul va merge tot îna- ® 
inte, mareînd cu perseverență secundele, minți
tele, orele, anii, secolele. Timpul este nesfîrșiț, iar 
în comparație cu el viața omenească este foarte 
scurtă... Voi putea eu oare, mai precis, voi avea A restrîns consacrat politicii 
eu oare răgazul să înfăptuiesc măcar O fărîmă de terne. La acest consiliu, n 
ceva folositor, util ?...“

Volodea a înfăptuit un lucru mare, uriaș. Nava ™ 
încercată de el a făcut un mare serviciu cosmo
nauților sovietici. Dar nu numai atît. Cu ajutorul Q 
Său, știința a realizat un nou pas înainte pe calea 
progresului întregii omeniri. £

Ce forță invincibilă reprezintă tineretul atunci 
cînd milioane de tovarăși de idei se simt uniți! 
Vreau să amintesc că armata tineretului a fost ™ 
aceea care a învins distrugerile, foametea, bolile, 
neștiința de carte lăsate moștenire de regimul ® 
țarist în Rusia. Tineretul s-a aflat în primele rîn- 
duri în anii Marelui Război pentru Apărarea Pa- 
triei mele, el a vindecat rănile provocate de tru
pele fasciste. —-

Activitatea organizației noastre de tineret nu o " 
poți relata în cîteva rînduri. Ea este foarte multi
laterală. Comsomolul are o istorie veche și glori- @ 
oasă. Aș dori însă ca tinerii din lumea întreagă 
să știe că se pot bizui pe tineretul sovietic cînd £ 
este vorba de o cauză importantă și de mare răs
pundere. Iar pe pămînt există o cauză comună a 

care preocupă în egală măsură pe toți: este lupta 
pentru pace pe care trebuie S-o crștigăm.

Tineretul vrea să trăiască, să se instruiască, să 
iubească, să creeze.

Și numai paceă va asjgura oamenilo» toate $ 
acestea,

rilor.

• EA PALATUL ELYSÉE 
avut loc, vineri, un consiliu 

.......i ex
terne. La acest consiliu, prezi
dat de Georges Pompidou, au 
luat parte premierul Chaban 
Delmas, ministrul de externe 
Schumann și alți membri mar- 
canți ai guvernului. Ordinea de 
zi a consiliului nu a fost co
municată presei.

U.R.S.S.
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. anunță că vi
neri s-au încheiat lucrările ce
lei de-a șasea sesiuni a Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. După dez
bateri asupra raportului ministru
lui de externe, A. Gromîko, în 
legătură cu situația internaționa
lă actuală și politica externă a 
guvernului sovietic, Sovietul Su
prem a adoptat în unanimitate o 
notărîre prin care aprobă politi
ca externă a guvernului sovietic. 
In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul 15 deputați.

Sovietul Suprem n examinat 
și a adoptat apoi legea cu pri
vire la bazele legislației U.R.S.S. 
și republicilor unionale în legă
tură ' cu reeducarea prin muncă 
a infractorilor. Au fost adoptate,infractorilor. An fost adoptate,

de asemenea, regulamentul cu 
privire la detențiunea preventivă 
și unele completări și modificări 
Ia bazele legislației penale.

Noile legi urmăresc întărirea 
în continuare a legalității socia
liste și a ordinei publice, ocroti
rea drepturilor și intereselor le
gale ale cetățenilor sovietici, in
tensificarea luptei împotriva cri
minalității și, în special, împo
triva recidivismului, precum și 
lichidarea cauzelor care le gene
rează.

Alexandr Lia.șko, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
R. S. S. Ucrainene, a fost ales 
vicepreședinte din partea Ucrai
nei al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

că nu intenționează să reia 
asemenea colaborare.

vor 
dintre

Bilanț al succeselor
patrioților sud vietnamezi

Comandamentul Forțelor ar
mate populare de eliberare clin 
Vietnamul de sud a dat publici
tății un comunicat privind suc
cesele realizate pe. plan militar și 
politic de forțele patriotice în 
prima jumătate a anului 1961). 
Printre altele, bilanțul include : 
scoaterea din luptă a 330 000 de 
militari din rindul forțelor ame
ricane, satelite și saigoneze ; ela
borarea sau distrugerea la sol a 
3 950 aparate de zbor de diverse 
tipuri; distrugerea a 10 500 de 
vehicule militare și a 1 690 de 
tunuri grele; scufundarea a 1150 
de nave și ambarcațiuni de 
luptă.

Pe plan politic, se relevă in
staurarea puterii revoluționare în 
aproape toate districtele și pro
vinciile Vietnamului de sud. Ati 
avut o semnificație istorică, se a- 
rată, ținerea Congresului repre
zentanților poporului sud-vietna- 
mez și crearea Guvernului Re
voluționat Provizoriu — „succese 
răsunătoare ale revoluției sucl- 
vietnameze".

Prima jumătate a anului 1969, 
se subliniază, a marcat în același 
timp sporirea pe plan interna
țional a sprijinului acordat pro-

gramului în zece puncte de so
luționare a problemei vietnameze 
elaborat de Frontul Național de 
Eliberare.

Declarația 
lui Mc. Closkey

Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, Robert 
McCloskey, a declarat că guver
nul S.U.A, „a luat notă de decla
rațiile ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gro
mîko, cu privire la dorința 
U.R.S.S. de a îmbunătăți rela
țiile cu Statele Unite și de a pro
ceda la tratative cu S U.A. asu
pra dezarmării".

„Sîntem gata — a spus el — 
să căutăm o soluție in diferite 
probleme care există între țările 
noastre. Sîntem gata să începem 
tratative asupra dezarmării și am 
făcut unele sugestii Uniunii So
vietice — în acest sens“,

AMMAN 11 (Agerpres). 
comisie din care fac parte 
zentanți ai Irakului. Iordaniei și 
Consiliului Național Palestinian 
a deschis o anchetă în legătură 
cu o tentativă de asasinat comi
să împotriva liderului C.N.P. și 
al organizației „El Patah“, Yaser 
Arafat, informează agenția 
FRANCE PRESSE, citind surse 
autorizate. în urma acestei an
chete, comisia tripartită a desco
perit toate persoanele implic' ’ e 
în complot — anunță aceleași 
surse, menționînd că precizările 
în legătură cu această acțiune 
vor fi dezvăluite ulterior.

Operația
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— O 
repre-

Paradis“
A

încheierea întîlnirii consultative 
a statelor neangajate

BELGRAD 11. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : 
la Belgrad 
consultative 
jate. Timp 
prezentanții _

țări ale Europei, 
și Americii Latine

încheiat 
întîlnirii 
neanga- 
zile re- 
din 51 

de țări ale Europei, Asiei, 
Africii și Americii Latine au 
dezbătut probleme privind prin
cipiile politicii de neangajare, 
precum și posibilitățile de învio
rare a activității țărilor neangaja
te pe plan internațional. Partici
panții la întîlnire au abordat, de 
asemenea, problemele majore care 
preocupă lumea contemporană 
cum sînt: problema dezarmării, 
întăririi economice a țărilor în 
curs de dezvoltare, criza din

Vineri s-au 
lucrările 

a țărilor 
de patru 
guvernelor

Orientul Apropiat, războiul din 
Vietnam, rasismul din Republica 
Sud-Africană și altele.

în cadrul ședinței de diminea
ță s-au încheiat dezbaterile în 
problemele de politică generală.

în aceeași zi s-a întrunit Comi
tetul însărcinat cu elaborarea do
cumentului final a cărui activi
tate a luat sfîrșit în cursul după- 
amiezii. Documentul a fost apoi 
supus aprobării ședinței plenare 
care, în urma dezbaterilor, a 
adoptat textul comunicatului fi
nal al întîlnirii consultative.

Președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a primit vineri 
seara pe participanții la întîlnirea 
consultativă, cu care a avut o 
convorbire prietenească, cordială.

s n -t
• GERARD WEISS, vicepreșe

dinte al Consiliului de miniștri 
al R. D. Germane, a sosit la 
Cairo, într-o scurtă vizită în 
Republica Arabă Unită — anun
ță agenția M.E.N. în capitala 
R.A.U., el va avea convorbiri 
cu conducătorii acestei țări cu 
privire la relațiile reciproce și 
unele probleme internaționale.

„Apollo-11“ în febra 
pregătirilor

Joi, la ora 20 (vineri ora 2,00 — ora Bucureștiului), Ia Cape 
Kennedy a început „numărătoarea inversă“, faza prefinală di
naintea lansării în direcția Lunii a navei cosmice „Apollo-11“. 
Operația va dura 93 de ore, la care se vor adăuga alte 40 
de ore și 32 de minute, cînd „numărătoarea inversă“ va fi 
oprită pentru a se permite remedierea eventualelor defec
țiuni care ar mai fi descoperite la cabina spațială sau în cele 
trei trepte ale rachetei „Saturn-5“, ce o va plasa pe traiectoria 
lunară. Ultima fază a „numărătorii inverse“ va începe cu 28 
de ore înaintea lansării astronauților Neil Armstrong, Edwin 
Aldrin și Michael Collins, prevăzută să aibă loc miercurea vii
toare la ora 15,32 (ora Bucureștiului).

în cursul zilei de joi a fost descoperită o mică defecțiune 
la sistemul de presurizare a heliului din prima treaptă a ra- 
chetei-purtătoare. Reparația a fost efectuată de doi tehnicieni 
ai companiei „Boeing“, constructoarea acestei trepte, astfel 
incit lansarea astronavei nu va fi amînată. Agențiile de presă 
relatează că la Cape Kennedy domnește o atmosferă febrilă, 
în zona centrului spațial au sosit deja mii de turiști și peste 
500 de ziariști, fotoreporteri, tehnicieni, și redactori ai socie
tăților de televiziune. Se așteaptă ca numărul reprezentanților 
presei să atingă în ziua lansării lui „Apollo-11“ cifra de peste 
5 0C0,

Turneul întreprins în Olan
da de Ansamblul tineretului 
din Republica Socialistă Ro
mânia, care a participat la 
festivalul internațional de fol
clor de la Leiden și a dat o 
serie de spectacole în orașele 
Delft, Leersum, Rotterdam și 
Haga, s-a bucurat de un bine 
meritat succes. Dansurile ro
mânești, costumele naționale, 
calitatea interpretativă de 
care au dat dovadă orchestra 
dirijată de artistul poporului 
Ionel Budișteanu și soliștii 
Maria Ciobanu, Petre Săbă- 
deanu, Maria Pietraru au fost 
răsplătite cu aplauzele unui 
numeros public olandez.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE STAT al Republicii 
Democrate Germane, Walter 
Ulbricht, a adresat președinte
lui Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, un mesaj 
în care se subliniază că stabili
rea de relații diplomatice între 
cele două țări deschide noi po
sibilități pentru extinderea co
laborării bilaterale în dome
niile politic, economic, tehnico- 
științific și cultural. Acest act, 
se arată în mesaj, corespunde 
dorinței Republicii Democrate 
Germane și Republicii Arabe 
Unite de a promova în relațiile 
internaționale principiul egali
tății în drepturi.

• • • • ®
• PRINTRE NOUTĂȚILE LI

TERARE ale editurilor londo
neze se remarcă și cîteva titluri 
românești de seamă. în vitrine 
a apărut cartea prof. Constantin 
C. Giurescu intitulată : „Transil
vania în istoria României“, a 
doua lucrare a istoricului român 
tradusă în limba engleză. Zilele 
acestea, editura „Peter Owen“ 
a scos de sub tipar „Jocul cu 
moartea“ de Zaharia Stancu și 
„Antologie a poeziei române 
contemporane“ cuprinzînd ver
suri de Tudor Arghezi, Eugen 
Jebeleanu și de poeți tineri, în 
traducerea lui Roy Mac Gregor 
— Hastie.

• IN CADRUL LUCRĂRILOR 
COMITETULUI PENTRU DE
ZARMARE de la Geneva, Ja
ponia intenționează să propună 
încheierea unui tratat interna
țional pentru interzicerea ar
melor bacteriologice și chimice, 
a făcut cunoscut ministrul ja
ponez al afacerilor externe, Kii- 
chi Aichi. Textul tratatului ur
mează să încorporeze protoco
lul de la Geneva din 1925 pri
vind interzicerea acestor tipuri 
de arme.

Grevă generală

in Sicilia
• LA CHEMAREA celor trei 

mari centrale sindicale italiene, 
vineri dimineața a început în 
Sicilia o grevă generală de 24 
de ore. Greviștii revendică 
crearea de noi posturi de 
muncă și încheierea contracte
lor echitabile între muncitorii 
agricoli și proprietarii de pă- 
mînt.

Comandamentul corpului 
expediționar colonial lusitan 
în Guineea zisă portugheză 
vădește o predilecție pentru 
denumiri de un tragic-co- 
mic copios. Ne amintim, dc 
pildă, despre operațiunea 
botezată „Capcana de oțel“ 
căreia i se făcuse reclamă în 
primăvara anului trecut 
presa portugheză. Circa 
mie de soldați însoțiți 
elicoptere și ajutați de avi
oane de bombardament au 
fost lansați într-o acțiune 
care, avea ca scop să „cu
rețe" regiunea Taura, din 
imediata vecinătate a capi
talei — Bissau — de forțele 
patriotice guineeze.

După aproape o săptă- 
nrînă de eforturi „Capcana 
de oțel“ s-a sfîrșit prin cap
turarea a... opt africani bă- 
nuiți de legături cu armata 
de eliberare. Ne amintim, 
de asemenea, de operațiunea 
întreprinsă la începutul a- 
cestui an sub numele de cod 
„Surpriza“ și despre care, la 
timpul respectiv, unele zia
re occidentale au relatat cu 
explicabilă ironie mușcă
toare. Acțiunea „Surpriza“, 
la care au participat aproa
pe 600 de soldați portughezi, 
s-a terminat prin căderea și 
decimarea într-o ambuscadă 
a unei întregi... companii 
portugheze.

Relatări parvenite de Ia 
corespondenți de presă vest- 
germani și italieni care au 
vizitat foarte recent Guineea 
dezvăluie amănunte despre 
o altă operațiune întreprin
să sub numele de cod „Pa
radis“. Este Vorba de expe
rimentarea pe scară largă a 
gazelor sub îndrumarea di
rectă a unor specialiști din 
ministerul de război al Por
tugaliei. Alăturarea între 
termenul de „Paradis" și o 
asemenea operațiune ține, 
evident, de domeniul cinis
mului cel mai elocvent. Cu 
tot secretul în care sînt în
văluite amintitele experi
ențe, au devenit cunoscute 
unele amănunte despre ge
nul dc gaze „experimen
tate". Este vorba, potrivit 
relatărilor din CORRIERE 
DELLA SERA, de trei feluri 
de substanțe toxice cu ac
țiune mergînd de la provo
carea unei orbiri temporare 
Ia o paralizie de lungă du
rată sau_ definitivă. Aceasta
— relevă cotidianul milanez
— se adaugă „folosirii deja 
largi și obișnuite a substan
țelor chimice pentru defo- 
lierea vegetației regiunilor 
unde operează detașamen
tele guerilei africane". Ope
rațiunea „Paradis" nu este, 
după cum se vede, decit un 
alt aspect al iadului pe care 
puterea colonială dorește 
să-1 perpetueze în Guineea. 
„Paradis“ constituie o încăl
care flagrantă a normelor 
internaționale care interzic 
folosirea gazelor toxice.
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