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Arhitectul-șef al orașului
H Ancheta „Scînteii" T î HI p U 8 11 b e F

la Hunedoara
(pag. a Il-a)

H CERINȚE ALE VIEȚII INTELECTUALE
DIN ORAȘELE DE PROVINCIE

[H Puncte de vedere privind o nouă ramură științifică

Electronica industrială
(pag. a IV-a)

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BACĂU

în dimineața zilei de 8 septembrie au sosit în regiunea Bacău tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Petre Blajovici, Dumitru Coliu. în timpul vizitei, conducătorii de partid și de stat analizează împreună cu organele 
locale și dezbat cu masele oamenilor muncii mersul îndeplinirii hotărîrilor Congresului al IX-lea al P. C. R.., 
problemele dezvoltării economice și culturale a regiunii, în lumina obiectivelor prevăzute de planul cincinal.

„Bine ați venit 
în orașul 

chimiștilor"
Cu această urare, lzvorîtă din 

adîncul inimii, au întîmpinat pe 
oaspeți locuitorii orașului petro
chimiei și, alături de ei, petroliștii 
din Moinești, oamenii cărbunelui 
din Comănești, minerii salinelor 
de la Tg. Ocna, muncitorii combi
natelor forestiere din munții Taz- 
lăului și ai altor întreprinderi, din 
valea Ghimeșului, din văile Asău- 
lui, locuri cu vechi tradiții ale lup
telor revoluționare muncitorești.

...Gara Borzești este parcă o 
imagine concentrată a întregii Văi 
a Trotușului în sărbătoare. Ghir
landele de cetină verde și de tran
dafiri purpurii care o împodobesc 
se prelungesc de aici pînă în cen
trul orașului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej; în ele sînt împletite și ra
muri ale unui conifer denumit de 
localnici „arborele vieții".

în numele oamenilor muncii din 
regiunea Bacău, tovarășul Gheor
ghe Roșu, prim-secretar al comi
tetului regional de partid, a rostit 
un cuvînt de bun venit. Sînt de 
față Ștefan Boboș, președintele 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, și alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
'<s.de stat, ai organizațiilor obștești.

„Vă dorim viață lungă și sănă
tate pentru fericirea patriei și a 
poporului" — urează conducătorilor 
de partid și de stat unchieșul Du
mitru Holban, unul dintre cei mai 
bătrîni locuitori ai unuia dintre 
cele mai tinere orașe ale țării, 
martor al transformării satului 
Onești de odinioară în citadela 
chimiei de astăzi.

„Bine v-am găsit, dragi tova
răși 1“ — spune, în aplauzele celor 
prezenți, secretarul general al C.C. 
al P.C.R., mulțumind pentru căl
duroasa primire.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre combinatele petrochi
mice.

Adevărate arcuri de triumf ale 
Industrializării, conductele argintii 
de gaz metan arcuite deasupra 
șoselei, împodobite cu verdele ra
murilor de brad, deschid în dru
mul spre combinatul chimic tot 
atîtea porți ale avuțiilor scoase la 
lumină în anii socialismului. Păien
jenișul de uriașe retorte ce se în
tind pe mai bine de o sută de hec
tare, nu poate fi cuprins cu pri
virea în întregime decît la scara 
machetei aflate într-una din sălile 
laboratorului central. Aici, tovară
șul Constantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, și conducătorii în
treprinderii înfățișează oaspeților 
realizările colectivului de chimiști 
în cei șapte ani care au trecut de 
la primele șarje de sodă electroli
tică. Astăzi, fabricile combinatului 
produc peste 50 de sortimente. To
varășii Nicolae Ceaușescu șijon 
Gheorghe Maurer se interesează de 
performanțele calitative obținute 
în întreprindere, recomandînd să 
se țină pasul cu tot ce este mai nou 
în acest domeniu pe plan mondial. 
Răspunzînd întrebărilor, gazdele 
menționează că rezultatele bune 
dobîndite în această direcție se re
flectă și în ponderea tot mai mare 
— circa 40 la sută — pe care o cu
noaște producția destinată expor
tului ; produsele realizate aici sînt 
cunoscute și apreciate în 24 de țări. 
Tovarășii din conducerea între
prinderii au exprimat hotărî- 
rea muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor combinatului de a în
deplini cu cinste obiectivul trasat 
de cincinal : ridicarea producției 
pînă în 1970 cu 30 la sută.

Oaspeții se îndreaptă spre fabri
ca de policlorură de vinii. Din ga
zul metan, transformat direct în 
acetilenă printr-o metodă origina
lă românească, și din sarea care dă 
naștere acidului clorhidric se for
mează, în uriașele autoclave, aceas
tă substanță atît de necesară unei 
economii moderne. O nouă ilustra
re a ceea ce înseamnă valorificarea 
superioară o oferă preocuparea ac
tuală a specialiștilor de aici ca prin 
crearea unor noi instalații și teh
nologii speciale să asigure utiliza
rea reziduurilor (sărurile de cupru) 
de la fabricarea policlorurii de vi
nii. în legătură cu viitoarele inves-

i, pe parcursul vizitei, oamenii muncii au făcut conducătorilor de partid și de stat o caldă și entuziastă primire

tiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea unei 
borări cît mai strînse și mai 
gente între beneficiari și 
structori, a folosirii cît mai 
cioase a spațiilor existente.

La ieșirea din fabrică oaspeții 
consemnează în cartea de onoare : 
„Felicităm pe chimiștii Borzeșțiu
lui pentru realizările obținute în 
valorificarea superioară a bogăți
ilor de pe aceste meleaguri căro
ra industrializarea socialistă le-a 
imprimat pulsul energic al civili
zației moderne. Cetatea chimiei, ri
dicată pe locurile unde a copilărit 
Ștefan cel Mare, este o mărturie 
a cinstirii gloriei străbune prin fap
te demne de epoca noastră socia
listă".

Vizita la combinatul chimic se 
încheie printr-un mare miting, la 
care iau parte mai multe mii de 
muncitori adunați pe vastul platou 
aflat între halele de electroliză ale 
fabricii de clorosodice. Conducă
torii de partid și de stat sînt sa
lutați de directorul tehnic al com
binatului, ing. Gheorghe Bursuc, 
care a exprimat voința colectivului 
de a nu precupeți eforturile pentru 
realizarea integrală a sarcinilor 
planului cincinal.

întîmpinat cu vii aplauze, cu a- 
clamații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Transmițînd muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor de la Com
binatul chimic Borzești un salut 
din partea Comitetului Central al 
partidului și 
tarul general 
spus :

Combinatul 
lizare a regimului nostru socialist, 
face parte din marile construcții 
ce oglindesc forța creatoare a oa
menilor muncii, a inginerilor si 
tehnicienilor, a întregului nostru 
popor, care sub conducerea parti
dului a reușit în mai puțin de 20 
de ani să transforme România în-, 
tr-o țară cu o industrie puternică, 
cu o agricultură în continuă dez
voltare, ceea ce a asigurat crește
rea bunăstării poporului.

După ce a felicitat colectivul 
modernului combinat pentru re
zultatele obținute secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a subliniat 
că aceste rezultate ar putea fi și 
mai bune, avîndu-se în vedere 

înaltă fală de 
atît la desfa- 
și în străină-

cola- 
exi- 
con- 

judi-

a guvernului, secre- 
al C.C. al P.C.R. a

dv., importantă rea-

mereu mai 
producției, 
în tară, cît

că pe lîngă

exigența 
calitatea 
cerea ei 
ta te.

Aceasta înseamnă 
preocuparea de a se realiza indi
catorii valorici ai producției glo
bale este foarte important să se 
acorde o atenție deosebită îmbu
nătățirii continue a calității pro
duselor. Trebuie deci ca întregul 
colectiv — și aveți un colectiv pu
ternic de ingineri șl cercetători, 
muncitori șl tehnicieni — să se

OBIECTIVE ALE CINCINALULUI IN PLINĂ REALIZARE 

Complexul de industrializare 
a lemnului din Reghin
Exploatarea și pre

lucrarea superioară a 
lemnului — una din 
ramurile industriale 
cele mai importante 
din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
— a luat o mare dez
voltare în ultimii ani.

Coborînd pe pi
toreasca vale a Mu
reșului, privirile sînt 
atrase de silueta ma
sivului combinat pen
tru industrializarea 
lemnului de la Gălău- 
tași. La numai cîțiva 
zeci de kilometri de 
această adevărată ce
tate a lemnului se gă
sește un alt obiectiv 
în plină dezvoltare — 
C.I.L. Reghin. Specifi
cul acestei întreprin
deri constă în carac
terul inedit al produ
selor realizate aici. In 
secția de instrumen
te muzicale, con
dusă de inginerul 
Eugen Tău, se 
transformă lemnul de 
rezonanță — autentică 
comoară a pădu

rilor noastre — în 
27 de tipuri de in
strumente muzicale. 
Colectivul din secția 
condusă de Ladislau 
Varga produce diferi
te tipuri de ambarca
țiuni de calitate supe
rioară. Sînt bine cu
noscute și produsele 
secției de articole 
sportive, conduse de 
Vladimir Novițchi.

Pentru o valorificare 
și mai rațională a re
surselor locale de ma
terii prime, în urmă cu 
un an și jumătate au 
fost începute vaste lu
crări de extindere și 
modernizare a C.I.L. 
Reghin. In cadrul pri
mei etape s-a dat în 
folosință o hală in
dustrială cu trei linii : 
instrumente muzicale, 
ambarcațiuni și arti
cole sportive. Se 
desfășoară întrece
rea socialistă pen
tru realizarea ulti
melor lucrări ale 
acestei etape — extin
derea centralei termi

ce și a spațiului de 
depozitare.

Am putut vedea 
schița viitoarelor am
plasamente programa
te pentru a doua eta
pă de dezvoltare a 
întreprinderii, tot în 
cursul actualului cin
cinal. In anii 1968— 
1969, aci, pe malul ca
nalului Gurghiului, se 
va ridica o fabrică de 
mobilă cu o producție 
de 20 000 garnituri-e- 
talon pe an, o fabrică 
de instrumente muzi
cale cu o capacitate 
anuală de 40 000 bu
căți și o fabrică de 
plăci aglomerate din 
lemn, care va produ
ce 35 000 tone pe an. 
Se conturează de pe 
acum profilul unei în
treprinderi moderne, 
utilată cu mașini și 
instalații de tehnicita
te ridicată, mînuite de 
specialiști cu o înaltă 
calificare.

Lorand DEAKI
coresp. „Scînteii"

GALAȚI: Nou triaj C.F.R. 
intrat în funcțiune■>

La Galați a intrat în funcțiune 
noul triaj de cale ferată din stația 
C.F.R. Bărboși. Calculele prevăzu
te în proiect, ca și primele rezul
tate obținute aici arată că timpul 
de prelucrare a unui tren se redu
ce de la 60 la 20 de minute, iar 
rulajul vagoanelor în triaj crește 
de trei ori. In prima etapă, stația

Bărboși descongestionează Com
plexul C.F.R. Galați cu circa 50 la 
sută din volumul de manevrare de 
pînă acum și înlesnește o circula
ție mai operativă a trenurilor de 
călători și mărfuri pe liniile Bucu
rești—Galați, Bărboși—Tecuci cît 
și legăturile cu marele combinat si
derurgic. (Agerpres)

preocupe permanent de îmbunătă
țirea calității produselor, să gîn- 
dească continuu, fără a aștepta so
licitările cumpărătorilor, să cerce
teze neîncetat posibilitățile de a 
obține produse cu calități noi, su
perioare. pe care să le ofere pe 
piață și care să poată concura cu 
oricare produse similare de pe 
piața mondială. Colaborînd înde
aproape cu institutele de cercetări 
din țară, păstrînd o legătură strîn- 
să și cu cercetătorii din străinăta
te, veți face ca produsele combina
tului să se situeze într-adevăr la 
nivelul celor mai înaintate perfor
manțe din orice țară. Noi sîntem 
convinși că veți realiza aceasta și 
vă dorim mult succes în activitatea 
dv. I

xă a fabricării acestui produs atît 
de important pentru economia 
noastră națională. Le dorim 
succese care să ridice tot mai sus 
prestigiul mărcii „Carom".

A avut loc apoi un miting.
în numele colectivului combina

tului directorul general Petru Bu- 
nea a salutat călduros pe condu
cătorii de partid și de stat, a înfă
țișat unele probleme care preocupă 
colectivul combinatului.

întîmpinat cu aplauze puternice, 
călduroase, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a spus :

Doresc să transmit muncitorilor,

tehnicienilor și inginerilor care lu
crează la combinatul de cauciuc 
salutul călduros al C.C. al partidu
lui și al guvernului Republicii So
cialiste România.

Combinatul dv., alături de cele
lalte de pe Valea Trotușului, a fost 
realizat în decursul șesenalului 
nostru. Tovarășul director ne-a în
fățișat rezultatele obținute pînă a- 
cum. Sînt rezultate bune, muncito
rii, inginerii și tehnicienii combina
tului au reușit, în bună parte, să-și 
îndeplinească sarcinile. In continua
re, vorbitorul a arătat că nu în

(Continuare în pag. a III-a)

Tot mai înalt
prestigiul 

„Carom“-ului!
Următorul obiectiv al vizitei — 

combinatul de cauciuc sintetic, 
între acești doi poli ai chimiei se 
desfășoară impresionanta panora
mă industrială alcătuită din silueta 
masivă a termocentralei și imensa 
„orgă“ petrolieră a rafinăriei.

în cabinetul conducerii combina
tului are loc o discuție privitoare 
la problemele dezvoltării, în con
tinuare, a producției. Subliniin- 
du-se că au fost atinși parametrii 
proiectați la 9 din cele 10 tehnolo
gii de bază, se relevă totodată ne
cesitatea unor eforturi concentra
te pentru sporirea cantităților de 
butadienă — produs care intervi
ne în proporție de 80 la sută în 
fabricarea cauciucului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă să 
se acorde o atenție sporită cerce
tărilor proprii în domeniul catali
zatorilor, unirii într-un singur 
mănunchi a forțelor științifice 
care lucrează pe acest tărîm.

în cursul vizitei prin diferite 
secții, oaspeții iau cunoștință de 
biografia cauciucului românesc, 
care este scrisă de acest harnic co
lectiv.

Pe parcurs, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer indică conducerii mi
nisterului de specialitate, a între
prinderii, să stimuleze cît mai 
mult spiritul de inițiativă al fie
cărei unități productive, al fiecărui 
muncitor și tehnician.

La încheierea vizitei, conducă
torii de partid și de stat au con
semnat în cartea de aur : „Urăm 
făuritorilor cauciucului românesc 
să perfecționeze și să facă să pro- 
grefeze continuu tehnica comple-

PREZHTABEA SCHSflKILM BE ACKM1ARE
K CĂTRE AM3ASAB&TUL CEYIOHULUI

ÎN REPUBLICĂ SOCIALISTĂ ROMÂNIA
Președintele Consiliului de Stat, 

Chivu Stoica, a primit la 8 septem
brie pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Ceylonului în 
Republica Socialistă România,

Benjamin Franklin Perera, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare. (Cuvîntările rostite in pag. 
V-a).

TELEGRAME
Tovarășului TODOR JIVKOV

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

SOFIADragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socia
liste România, al poporului român și al nostru personal, transmitem 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării 
Populare șl Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, 
poporului bulgar și dumneavoastră personal un salut frățesc și felicitări 
cordiale cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a victoriei revoluției 
socialiste.

Realizările de seamă dobîndite de poporul frate bulgar, prin munca 
sa creatoare, sub conducerea încercatului Partid Comunist Bulgar, în 
opera de construire a socialismului, în făurirea unei industrii moderne, 
în dezvoltarea agriculturii, științei și culturii, în ridicarea bunăstării 
sale, umplu de bucurie inimile oamenilor muncii din Republica Socia
listă România.

Constatăm cu satisfacție că între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar s-au statornicit relații de strînsă. prietenie și colaborare 
multilaterală, bazate pe principiile marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist. Sîntem ferm încredințați că prietenia și solidaritatea 
frățească româno-bulgară se vor întări și dezvolta cu succes și în viitor, 
în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste internaționale, al cauzei păcii și socialismului.

Cu prilejul acestei mari sărbători, urăm Partidului Comunist Bulgar, 
poporului bulgar și dumneavoastră personal noi succese în activitatea 
consacrată înfloririi Bulgariei socialiste, instaurării unei păci trainice 
și colaborări rodnice în Balcani și în întreaga lume.

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Cen

tral al Partidului 
Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Socialiste România

ION GIIEORGHE 
MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii 
Socialiste România

nas

Tovarășului KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean, a 18-a aniver

sare a creării Republicii Populare Democrate Coreene, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal, vă transmitem dv. și prin dumneavoastră 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Demo
crate Coreene și întregului popor frate coreean cele mai cordiale feli
citări.

în cei 18 ani care au trecut de la crearea Republicii Populare De
mocrate Coreene, poporul coreean a obținut, prin munca sa plină de 
abnegație, sub conducerea încercată a Partidului Muncii din Coreea, 
succese remarcabile în dezvoltarea industriei și agriculturii, în înflorirea 
științei, învățămîntului și culturii, în ridicarea nivelului său de trai. 
Poporul român se bucură din toată inima de succesele harnicului popor 
coreean în construirea socialismului.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea fermă că relațiile de 
prietenie trainică și colaborare frățească statornicite între Republica 
Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, între 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist se vor 
întări și dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și coreean, al 
unității și coeziunii țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

Participînd cu bucurie la marea dumneavoastră sărbătoare urăm 
Partidului Muncii din Coreea, poporului coreean și dumneavoastră’perso
nal noi succese în opera de făurire a societății socialiste, în înfăptuirea 
aspirației naționale a poporului coreean — unificarea pașnică și demo
cratică a patriei.

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Cen

tral al Partidului 
Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii 

Socialiste România

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii 
Socialiste România

s.de
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scop s-au și asigurat fon
durile și documentațiile 
tehnice necesare.

In mod firesc, arhitectul-șef al unui 
oraș ar trebui să fie — după cum e și 
firesc — principalul animator al 
vieții arhitectural-urbanistice locale. 
El cunoaște profund istoria și monu
mentele orașului, cadrul geografic și 
etnografic, posibilitățile sale de dez
voltare economică, înclinațiile și psi
hologia cetățenilor. Investit și cu func
ția de șef al secției de sistematizare 
și arhitectură a sfatului popular oră
șenesc, el este direct răspunzător de 
tot ceea ce se construiește pe teritoriul 
localității respective, de orientarea ge
nerală a dezvoltării urbane. O aseme
nea muncă necesită pasiune și. dăruire 
de sine, timp pentru studiu, o califi
care înaltă și o îndelungată experiență 
profesională. Numai astfel poate el 
contribui activ și competent la identi
ficarea trăsăturilor specifice, a perso
nalității unei localități, la cuprinderea 
lor în proiectarea care se desfășoară 
pe plan regional sau central.

Pe de altă parte, răspunderea cu 
care este investit reclamă participarea 
directă a arhitectului-șef la avizarea 
locală a documentației de proiectare, 
ca exponent al exigenței maselor de 
cetățeni față de viitoarele realizări ar
hitecturale. Din acest punct de vedere 
însă, în situația actuală se întîmplă 
unele lucruri greu de explicat. Iată, de 
pildă, ce ne-a declarat OTTO CZE- 
KELIUS, arhitect-șef al Sibiului : 
„Deși răspund personal pentru toate 
lucrările care se execută în oraș, nu 

am posibilitatea practică de 
a-mi exprima opinia. De la data 

icției de investiții a 
ular regional, nu am

înființării set 
sfatului poput 
mai fost consultat sau invitat să par
ticip la nici o avizare pe plan regional 
sau central. Pentru noul cartier „Hipo
drom", a cărui proiectare s-a făcut 
fără ca noi să fi văzut măcar o sin-

■ gură piesă a documentației și a cărui 
execuție se desfășoară în prezent, nu

■ dispunem decît de un simplu plan de 
’ • situație. Nici azi nu cunosc planurile

importantei extinderi a hotelului „Bu
levard", care se apropie de finisare. 
Exemplele ar mai putea fi continuate.

■ Și nu s-ar putea spune că proiectele 
dint lipsite de scăpări, rezultate, de cele 
mai multe ori, din necunoașterea con
dițiilor locale de către proiectantul si
tuat în centrul regional. Consider că 
exigența noastră nu poate fi operantă 
în asemenea condiții, iar răspunderea 
pe care o purtăm este lipsită astfel de 
însăși baza afirmării ei".

r- Se pune întrebarea : cum este posi
bil ca situația semnalată să se mani-

- feste tocmai acum, cînd toți factorii 
care colaborează în procesul creației

• arhitecturale sînt chemați să-și uneas-
• că eforturile în căutarea celor mai po

trivite căi de diversificare și persona
lizare a noilor realizări ? Cum este 
posibil ca arhitectul-șef al orașului să 
nu fie măcar consultat pe parcursul 
elaborării și cu prilejul avizării proiec-

- telor ? Oare această funcție a devenit 
în prezent un titlu pur onorific ?

O explicație ne-o dă ADRIAN TO- 
MESCU, arhitect-șef al Brașovului :

- „In prezent, fiind în același timp și 
șeful serviciului de sistematizare și ar
hitectură, sînt obligat să fac față mul-

'. țiplelor sarcini administrative care de
rivă din activitatea sfatului popular.

■ Aceste sarcini îmi ocupă cea mai mare
• parte a timpului, pe cînd problemele 
. majore de urbanism și arhitectură ale 
, orașului, neavînd un termen precis de

rezolvare, rămîn mereu pe plan sectin- 
; dar. In acest sens, mi-aș permite să fac 

propunerea ca problemele de ordin 
administrativ să treacă în atribuția 
unui alt salariat al secției, deoarece ele 
nu depășesc competența unui tehni- 

r_ cian".
Intr-adevăr, supraîncărcarea cu sar- 

. cini care nu îi sînt specifice face — 
de cele mai multe ori tt-_.din .activita
tea arhitectului-șef de oraș o muncă 
legată de birou, necreatoare. Consi
derăm că însăși formula actuală este 
pasibilă de îmbunătățiri substanțiale. 
Dar chiar și în cazul menținerii ei, se 
pot opera, de la caz la caz, ușurări 
care să asigure rezervarea bugetului 
de timp al arhitectului-șef pentru acti
vitatea sa majoră î dirijarea liniilor

principale de dezvoltare arhitectural- 
urbanistică a localității. în prezent 
însă, se întîmplă ca, pe lîngă funcția 
de șef al serviciului de sistematizare 
și arhitectură, el să aibă și calitatea 
de membru în comitetul executiv al 
sfatului popular orășenesc, în consi
liul tehnico-științific al sfatului re
gional și în numeroase alte comisii. 
Este firesc ca, în asemenea condiții, 
satisfacțiile profesionale să rămînă 
neînsemnate, iar arhitecții să se simtă 
prea puțin atrași de o astfel de muncă. 
Tocmai de aceea, îh ultiiilul timp, asi
gurarea de cadre competente pentru 
funcția, .de arhitect-șef a devenit una 
din problemele dificile ale sfaturilor 
populare orășenești.

Uneori se recurge chiar la specia
liști'cu calificare superioară din do-' 
menii apropiate ; dar cu toată bună
voința și strădania lor, ei nu pot co
respunde deplin complexității unei 
astfel de munci, care cere o pregă
tire de arhitect. Există situații — cum 
se semnalează la Pitești —- cînd acest 
post rămîne neocupat de ani de zile. 
O vizită în oraș ne-a convins că noile 
ansambluri piteștene nu au reușit să 
ajungă la acel nivel care să le im
prime un specific arhitectural-urbanis- 
tic local. Deși avînd o așezare geogra
fică remarcabilă, Piteștiul nu dispune 
de o zestre monumentală deosebită. 
Cu atît mai mult noile ansambluri erau 
chemate să aducă o contribuție sub
stanțială la conturarea personalității 
sale, în formare încă. Se simte — 
poate aici mai mult decît în alte 
orașe — lipsa aportului unui coordo
nator, a unei gîndiri sintetice și vizio
nare, adică tocmai a arhitectuiui-șef.

Se constată însă că, chiar și atunci 
cînd în funcția de arhitect-șef se află 
specialiști dintre cei mai înzestrați, 
cînd ei reușesc să-și rezerve timp și 
manifestă interes pentru rezolvarea 
problemelor de sistematizare și ar
hitectură ale orașului, eforturile 
pe care le depun rămîn ade
seori infructuoase. în legătură cu 
aceasta, LAZĂR MARIAN, arhitect- 
șef al orașului Cluj, ne-a spus : „Pînă

in urmă cu un an, avizarea locală a 
documentației de proiectare se făcea 
de către sfaturile populare orășenești. 
In cadrul avizării, recomandările arhi
tectului-șef al orașului aveau o pon
dere însemnată. E drept că proiectan
tul lua destul de rar în considerare — 
și uneori pur formal — aceste reco
mandări, dar de-a lungul fazelor suc
cesive de proiectare punctul nostru 
de vedere ajungea să fie respectat. 
Execuția era supravegheată de un 
grup de diriginți foarte pricepuți, ceea 
'ce' asigura un bun nivel calitativ lu
crărilor de șantier. Din acest an însă, 
beneficiarul de investiție — în cazul 
■obiectivelor social-culturale .— este 
secția de investiții a sfatului regional. 
Organele locale intervin abia la re- 

■ cepționarea lucrărilor, cînd probleme 
cum ar fi aceea a varietății sau a 
specificului nici nu mai pot fi puse 
în discuție, nemairămînîndu-le altceva 
de făcut decît să ia cheile în primire. 
Acest fapt mi se pare cu totul regre
tabil. Pentru a-și desăvîrși sensul, cen- 

~ tralizarea investițiilor ar trebui dubla
tă, după părerea mea, de o localizare 
a procesului de avizare din punct de 
vedere arhitectural, la care să participe 
factorii cei mai competenți".

Considerăm că rolul arhitectului-șef 
— ca funcție și, am putea spune, ca 
instituție ce concentrează interesele 
cele mai generale ale evoluției urba
ne — trebuie să crească, să fie adus 
la nivelul încrederii și răspunderii cu 
care este investit, generalizîndu-se, de 
exemplu, experiența pozitivă a Capi
talei. în însușirea din punct de ve
dere arhitectural și urbanistic, de că
tre beneficiar, a proiectelor și reali
zărilor, cuvîntul arhitecților-șefi ai ora
șelor ■ este- -firesc să fie luat în seamă. 
Pe această cale, înfăptuind indicațiile 
conducerii de partid și de stat, expri- 
mînd năzuințele și cerințele maselor 
largi de cetățeni, ei vor sprijini efi
cient efortul proiectanților și construc
torilor pentru definirea unei arhitec
turi românești contemporane.

arh. Gh. SASARMAN

• - Complexe
IAȘI (coresp. „Scînteii"). 

Recent, în cartierul Socola — 
Nicotină, din Iași s-a dat în 
folosință un modern complex . 
comercial cu unități speciali
zate — alimentară cu auto
servire, lapte, pîine. carne, le- 
gume-fruCte, bufet, cofetărie, 
mercerie etc. — precum si cu 
ateliere ale cooperației meș
teșugărești. Acest nou com
plex, în suprafață utilă de 
peste 3 000 mp. este cel de-al 
5-lea construit și dat în fo
losință locatarilor ce s-au 
mutat în cartierul, complet re
construit, Socola-Nicolina.

Pînă la sfîrșitul anului, spa
țiile comerciale în orașul Iași 
vor crește simțitor prin înfi
ințarea unor unități și 
chioșcuri în piețele alimentare 
Nicolina și Păcurari si prin 
modernizarea unităților exis
tente. Se mai află în con
strucție un complex în su
prafață de 5 000 mp în mijlo
cul noilor blocuri de locuințe 
și cămine studențești din Dea
lul Copoului. iar altul de 2 000 

I mp în cartierul Tătărași.
Ul.’’ ■ Ak' JBl'Jl.

TINERETUL
Despre Hunedoara se poa

te spune că s-a născut sub 
zodia tinereții. Mii de tineri 
în salopete albastre, briga
dieri din toate colțurile ță
rii au venit aici pentru a con
strui. Tîmăcopul, roaba și 
lopata le-au fost primele 
unelte, baraca și patul de 

I campanie le-a fost prima 
casă. Așa s-a întemeiat, lîngă 
turlele cetății Corvinilor, o 
nouă cetate, avînd semeția și 
frumusețea celor care au 
înălțat-o. Apoi, tânărulhune- 
dorean a devenit în cîțiva 

| ani o figură proeminentă a 
combinatului siderurgic, s-a 

j impus cu autoritate pe plat- 
| forma cuptoarelor de oțel, pe 

schelele noilor construcții, iar 
j astăzi privește cu seriozitate 

și maturitate sarcinile noului 
! plan cincinal.

Recunoașterea acestei rea- 
( lități este unanimă. La 

Hunedoara se elogiază ma
nifestarea personalității ti
neretului în vastele dome- 

[ -nii ale răspunderilor- de or
din economic și gospodă
resc, se promovează iniția
tiva tînărului ca muncitor 
sau ca specialist în produc
ție, sînt căutate mereu for- 
me și metode dintre cele 
mai eficace pentru a ridica

tineretul la nivelul sarcini
lor majore ale societății.

Dar ce se preconizează 
în alt domeniu, nu mai pu
țin important, al lărgirii și 
sporirii sferei de preocupări 
tinerești din afara produc
ției ? Vom da cuvîntul, pen
tru început, unui tînăr prim- 
topitor, Ion Prodan : „Des
pre timpul liber, de-a lungul 
anilor, unii și-au creat o con
cepție ciudată. în secțiile 
combinatului sau pe șantier 
toți se interesează dacă tâ
nărul oțelar sau montor își 
face datoria. După ce își 
schimbă însă salopeta și de
vine un cetățean oarecare al 
orașului, de regulă iese din 
orbita preocupărilor".

Afirmațiile conțin o doză 
considerabilă de adevăr. Nu 
se poate contesta faptul că 
mii de tineri au..asaltat li
ceele serale și fără frecven
ță, școlile de maiștri, nu 
pot fi trecute cu vederea 
nici unele manifestări cul
tural-educative organizate în 
timpul liber. Nivelul acestor 
manifestări, forța lor de 
atractivitate 
se. „Tinerii

sînt însă redu- 
care vin azi la 

Hunedoara — ne spune e-

Noutăți

S i as

,<<?'■

X-,-

Cartierul de locuințe Steagul Roșu din Brașov

în magazine
în magazinele de specialitate și-au 

făcut apariția o serie de noutăți electro
nice și electrotehnice, alte obiecte vor fi 
puse în vînzare pînă la sfîrșitul acestui 
an sau la începutul anului viitor. Seria 
noutăților, care se și află în magazine, a 
fost deschisă de magnetofoanele „B-4" — 
cu o viteză și două piste de redare — și 
„B-41" — cu două viteze și patru piste 
de redare — amîndouă tipurile func- 
ționînd la priză. Pînă la sfîrșitul anului, 
cumpărătorii vor mai găsi în comerț mag- 
netofoane portabile „Uran", care func
ționează și la baterii, și la priză. în ceea 
ce privește aparatele de radio, de curînd 
au intrat în magazine radioreceptorul 
stereofonic „Capri", cu patru lungimi de 
undă și patru extensii pe unde scurte, cu 
posibilități de recepționare a programu
lui III, și aparatul „R 4330-Orion", cu unde 
lungi, medii și scurte. Acestora li se vor 
adăuga, în cursul trimestrului IV, radio
receptorul tranzistorizat „Dunărea" (care

funcționează la baterii și la priză), cu trei 
lungimi de undă, montat într-o casetă de 
lemn furniruit, „Nordic", cu 4 lungimi de 
undă, și „R 4400-Orion", tot cu patru lun
gimi de undă. Lista viitoarelor apariții va 
fi completată de televizorul „Dacia", o re
centă realizare a uzinelor „Electronica". 
Noul aparat, cu diagonala ecranului de 59 
cm, are un format modern, recepționează 12 
canale și funcționează cu 16 tuburi electro
nice și 7 diode semiconductoare, folosind 
cablaje imprimate și șasiu rabatabil. Puterea 
difuzorului este de 3 wați, fapt care-i a- 
sigură o audiție clară și puternică. Se vot 
mai pune în vînzare televizoare „Star- 
Tesla", cu ecran de 59 cm, „Favorit-Tesla", 
cu ecran de 47 cm, și ,,Orion".

Anul acesta vor mai apărea în maga
zine frigiderul cu absorbție îmbrăcat în 
lemn furniruit (avînd fonnat de mobilă), 
dispozitive de spălat vesela, un dispozitiv 
de spălat și curățat geamuri, ceară de 
parchet colorată și altele.

în urma publicării 
ziarul nostru din 18 iunie 
a.c. a articolului „Pălti
niș — la cea mai înaltă 
altitudine", Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular 
al regiunii Brașov ne-a 
răspuns că pentru perma
nentizarea trimiterilor la 
odihnă în acest minunat 
colț al țării e necesar să 
se execute lucrări de pre
lungire a drumului fores
tier Valea Steaza — Santa 
— Păltiniș, vechiul drum 
fiind impracticabil în 
timpul ploilor și ninsori
lor. Lucrările vor începe 
în trimestrul al IV-lea al 
anului în

Ministerul Industriei U- 
șoare ne-a răspuns urmă
toarele în legătură cu 
articolul „Schimbul de 
noapte", apărut în „Scin- 
teia" din 12 august a.c.: 
„încă mai de mult s-a 
stabilit ca, în cadrul în
treprinderilor din sectorul 
bumbacului, schimburile 
II și III să fie asigurate 
cu cadre tehnice (ingineri, 
tehnicieni) corespunză
toare. Pentru remedierea 
lipsurilor sesizate în arti
col, s-au luat măsuri ca 
direcțiunile întreprinde
rilor respective să facă o 
repartizare mai judicioa
să a cadrelor tehnice în 
cele trei schimburi".

curs, în care

Roman 
cu tîr- 
cabina

lectricianul Nicolae 
— nu mai lucrează 
năcopul, ci urcă în 
excavatorului, învață mese
ria de oțelar sau furnalist... 
Schimbările esențiale apă
rute în sfera producției au 
dus la conturarea unui nou 
profil al tînărului hunedo- 
rean, un profil mai bogat 
și mai complex. Exigențelemai complex. Exigențele

fa

Hun
ridicare din umeri. Aflăm, 
după
„i 
cîte o 
ori la 
sportivă. S-au mai organizat 
cîteva excursii și cam atît. 
Apoi, vărsîndu-și năduful pe 
această veche și sîcîitoare 
problemă, tovarășa 
spune :

i insistențe, că acest 
,rest“ mai merge, uneori, la 

reuniune tovărășească 
o duminică cultural-

ne

edoara
constată o oarecare teamă de 
a le da un cadru cu ade
vărat tineresc".

— Reuniunile și balurile, 
ca să mă refer numai la ele 
— ne spunea inginera Con
stanța Borș — sînt așa de 
banale, de plate și lipsite 
de interes, încît după cîte- 
va ceasuri petrecute acolo 
pleci cu regretul că ai pier
dut timpul.

Mai mulți tineri hunedo- 
reni pe care i-am consultat 
au analizat cu seriozitate 
cauzele' care determină o 
slabă activitate cultural-e- 
ducativă și sportivă în loca-

© Reversul excesului de seriozitate © Ce

înseamnă acțiuni de „greutate"? Anti-

dotul monotoniei

comerciale la Iași

în masivul Cibinului

tineri, iar educația în pro
cesul muncii este o premisă 
esențială a activității noa
stre. Totuși, unii activiști, 
deși tineri, și-au format o 
optică greșită asupra ce
rințelor reale ale tineretu
lui. Tot ce se așterne în 
planurile de măsuri sau de 
acțiuni sînt 
dirii cîtorva 
să se facă o consultare largă, 
o prospectare temeinică a 
opiniilor și dorințelor tine
rilor".

Dar lupta împotriva mo
notoniei trebuie dusă pe un 
front comun, întrucît nu nu
mai organizațiile U.T.C. 
poartă vina pentru sfera 
prea îngustă a activităților 
cultural-educative puse la 
îndemîna tinerilor hunedo- 
reni. Sindicatele și co
mitetele orășenesc și regio
nal pentru cultură și artă 
au, desigur, partea lor de 
vină. De pildă, timp de trei 
luni, în plin sezon estival, 
hunedorenii nu au avut par
te de nici un spectacol or
ganizat de O.S.T.A. sau de

rezultatul gîn- 
dintre ei, fără

comitetul 
cultură și artă. Consiliul lo- | 
cal sindical, care dispune S 
de largi posibilități pentru . 
activități culturale, manifes- fl 
tă, de asemenea, o inactivi- K 
tate supărătoare.

Referindu-se la constată
rile anchetei noastre, tov. 
Pogea Brincoveanu, prim- 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Hunedoara, 
ne-a spus: „Nici organiza
țiile de partid . din oraș nu 
au privit cu seriozitatea 
cuvenită problemele tînăru
lui ca cetățean și ca tînăr. 
S-a urmărit prea puțin sa
tisfacerea cerințelor lui în 
timpul liber. Aici este defi
ciența. Personal, socotesc că 
este o datorie a noastră să 
privim mai deschis și mai 
realist viața și preocupările 
tineretului, să-i ajutăm pe 
tinerii hunedoreni să-și ma
nifeste aptitudinile, dorin
țele, să-și consume elanul și 
energia într-un sens cît 
mai pozitiv, atît pentru ei, 
cît și pentru societate. Lip
siți de activități atractive 
variate, unii tineri își con
sumă vremea și energia în 
restaurante sau își găsesc o- 
cupații minore. Orizontul lor 
rămîne îngust și sărac".

Nobila civilizație a oțe
lului, sub semnul căreia s-a 
ridicat un nou oraș, e, prin 
definiție, o civilizație a ti
nereții, iar tinerețea înseam
nă prospețime, vioiciune, 

i fantezie, entuziasm. Tot atî- 
tea puncte cardinale, pe 
axele cărora poate și trebuie 
să fie orientată viața tine
retului hunedorean.

I

I

I

Laurențiu VISK! 
coresp. „Scînteii"

La rubrica „Reclama- 
ții, sesizări și răspunsuri", 
apărută în ziarul nostru 
din 14 iulie a.c., se ară
ta că o serie de locuitori 
ai orașului Rm. Vîlcea nu 
sînt satisfăcuți de modul 
în care li se calculează 
plata consumului de apă. 
în răspunsul trimis redac
ției, comitetul executiv al 
sfatului popular al orașur 
lui face cunoscut că pen
tru înlăturarea greșelilor 
de calcul s-a trasat sar
cină întreprinderii de gos
podărie orășenească să in
staleze apometre la toate 
blocurile de locuințe.

Răspunzînd la articolul 
„Cum se face deservirea 
cu articole turistice de îm
prumut". publicat în nu
mărul din 3 august a.c al 
„Scînteii". Uniunea re
gională a cooperativelor 
meșteșugărești Hunedoara 
face cunoscut : „Comite
tul executiv al U R.C.M a 
analizat și a prevăzut în 
planul său de dezvoltare 
înființarea unor centre de 
închiriat articole turistice 
la Petroșeni. Lupeni. Ha
țeg și în alte cîteva orașe. 
Centrele de la Petroșeni 
și Hațeg sînt deja în curs 
de amenajare și deschi
dere".

A răspuns redacției și 
Sfatul popular orășenesc 
Craiova, 
tru anul 
zut un 
mai larg
tico-sport.ive.
centrului de împrumut al 
U.R.C.M. Oltenia.

arătînd că pen- 
1967 s-a prevă- 
sortimenl mult 

de articole turis- 
destinate

solicitările producției, ni
velul profesional ridicat im
pun în timpul liber o rela
xare activă, variată și dife
rențiată, un cîmp larg pen
tru preocupări spirituale di
verse. Deși este o cerință 
de prim ordin, pași sensibili 
în această direcție nu s-au 
făcut. Frîna, balastul dacă 
vreți, constă în excesul de 
seriozitate al multor activiști 
U.T.C. care, total greșit, 
consideră că în afara pro
ducției, glumind, zîmbind, 
dansînd, mă rog, dînd frîu 
liber exuberanței — bineîn
țeles, în limita decenței și 
bunei cuviințe — ieșim din 
matca sănătoasă a tînărului 
apt să preia mîine ștafeta 
muncii experimentate și a 
vieții. După mine aceasta 
este o optică deformată".

Căutînd o replică la în
trebarea : „Cu ce se ocupă 
tinerii din orașul dv. în tim
pul liber ?“, tov. Gabriela 
Lakatos, secretară a comi
tetului orășenesc U.T.C., în
cearcă să prezinte cîteva ci
fre. Am înșirat într-o soco
teală aritmetică cifrele ma
xime ale tinerilor atrași de 
diverse activități cultural- 
educative și am ajuns la un 
procent destul de scăzut. Și, 
în fond, ce se întîmplă cu 
restul, cu majoritatea covîr- 
șitoare ?

In loc de răspuns, o vagă

— Altceva nu ai ce să faci 
la Hunedoara I

Părerile interlocutoarei 
noastre se pare că au inspi
rat, din păcate, și planurile 
de muncă pe care le-am 
consultat O sută și una de 
acțiuni ale organizațiilor 
U.T.C. din combinat de pe 
șantiere, din școli profesio
nale și din instituții se re
feră doar la probleme strict 
economice, de specialitate, 
fără a viza, decît în mică 
măsură, timpul liber al tine
rilor, felul în care aceștia 
trăiesc în afara procesului 
muncii. Care să fie cauza 
acestei monotonii ? Explica
ția ne-o dă tov. Constantin 
Toma, secretarul comitetului 
de partid de la Oțelăria 
Martin nr. 2 : „Există încă 
la unii activiști U.T.C. men
talitatea după care adunările 
generale, ședințele de birou 
sau de comitet, planurile, în 
fine, întreaga lor muncă nu 
este și nu. poate fi conside
rată serioasă, „de greutate", 
decît numai dacă atinge, în 
exclusivitate, problemele 
prețului de cost, ale pro
ductivității muncii sau ale 
altor indicatori de plan eco
nomic. Rare sînt cazurile 
cînd vedem dezbătîndu-se 
cu toată seriozitatea pro
bleme educative, teme cul- 
tural-artistice etc. Iar atunci 
cînd se programează, te

litate. Semnificative sînt în 
acest 
rului
te ar fi bune și la locul lor 
dacă
o mulțime de... precepte a- 
nacronice ridicate de unii la 
rang de principii. în tradu
cere locală asta înseamnă : 
să lași lucrurile să „curgă" 
de la sine ; să stai cu
minte „în banca ta" și să 
nu faci nici o observație cri
tică la adresa organizației 
U.T.C. (ai apoi de lucru cu 
unii tineri „serioși" din bi
roul organizației de bază) ; 
să vii cu propuneri, dar să 
fie neapărat „serioase".

Tocmai de aceea o parte 
din tineri a început să pri
vească cu o anume rezervă 
unele manifestări anunțate 
de organizațiile U.T.C., în- 
trebîndu-se dacă nu vor su
feri și ele, ca și precedente
le, de rigiditate și lipsă de 
fantezie.

Tov. Petre Verbuncu, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.C., se declară 
de acord cu toate criticile 
consemnate și încearcă să 
le explice cauzele : „Unele 
birouri interpretează feno
menul vieții tinerilor numai 
prin prisma producției. Bi
neînțeles, sarcinile de plan, 
calitatea și ritmicitatea pro
ducției, disciplina sînt pro
bleme care îi preocupă pe

sens observațiile tînă- 
Scarlat Cătană : „Toa-
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La serviciul pentru problemele de circulație 
al Sfatului popular al orașului București s-a ter
minat proiectarea a șapte noi locuri de parcare 
pentru autoturisme, iar alte șase sînt în curs de 
proiectare. Majoritatea acestora sînt amplasate 
in apropierea marilor artere de circulație : pe 
str Snagov (colț cu str. Vasile Conta), pe Calea 
Griviței (la podul Basarab), Piața 7 Noiembrie. 
Piața Cosmonauților, str Decebal (colț cu str. 
Elias), Piața Al. Sahia și altele Cel de pe strada 
Snagov este în curs de amenajare, iar la cele
lalte lucrările vor începe în lunile următoare.

Se află în curs de proiectare un mare parcaj 
pe str. Halelor (Piața Unirii) cu o capacitate de 
100 de autovehicule, folosindu-se î.n acest scop 
vechea arteră de circulație rămasă liberă prin u- 
nirea Magistralei Nord-Sud cu B-dul 1848 Tot 
în faza de proiect se află cele de pe str Școlii, 
(colț cu str. Snagov), calea Rahovei (la intersecția 
cu str. Bibescu Vodă). Se preconizează folosirea, 
pentru parcare, a unor spații ce nu necesită a- 
menajări speciale ca: podul Elefterie, Halele 
Obor, Piața Sf. Voievozi. Aceste locuri vor ti 
destinate parcajului doar prin simpla marcare 
și reglementare a circulației.

„Construcțiile zooteh
nice în cooperativele a- 
gricole — o lucrare care 
trebuie urgentată" este 
titlul unuia din articolele 
apărute în ziarul 
din 
nea 
Iași 
sul
critica adusă, luînd măsu
rile necesare : întocmi
rea graficelor de exe
cuție pentru fiecare o- 
biectiv in parte, astfel ca 
principalele construcții să 
fie date in folosință cel 
mai tirziu la 15 septem
brie a.c. ; reorganizarea e- 
chipelor de construcții din 
C A P -uri și organizarea 
unor acțiuni de ajutorare 
intercooperatiste. îndeo
sebi cu muncitori califi
cați : sprijinirea coopera
tivelor agricole de produc
ție cu fier-beton și alte 
materiale de construcție. 
„Considerăm — se arată 
în încheierea răspunsului 
— că prin traducerea în 
viață a măsurilor luate, 
toate obiectivele zootehni
ce planificate pentru acest 

a an vor fi realizate în 
t termen".

1
1



SCÎNTEIA PAGINA 3

CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BACĂU
(Urmare din pag. I)

toate secțiile, la toate produsele, 
planul este îndeplinit; combinatul 
a dat producții inferioare capaci
tății proiectate, ceea ce ridică pre
țul de cost al produselor și face 
ca economia națională să fie lip
sită de cantitățile respective de 
cauciuc. întregul colectiv, munci
torii, inginerii și tehnicienii combi
natului trebuie să acționeze 
pentru a lichida neajunsurile, a co
recta unele lipsuri care au existat 
de la început în proiectare și a 
aduce toate secțiile și combinatul 
în ansamblu la nivelul capa
cității proiectate. Sarcina pe 
care o aveți să realizați, în 
1970, 60 000 tone de cauciuc,
trebuie să fie integral adusă 
la îndeplinire — și apelăm la toți 
oamenii muncii din acest combinat 
să depună eforturi și mai mari în 
vederea realizării tuturor obiecti
velor puse de Congresul al IX-lea 
în fața dv. Desigur, tovarăși, nu 
este un lucru ușor de realizat, dar 
sîntem convinși că aveți de-acum 
capacitatea și experiența necesare 
și, cu sprijinul ministerului, veți 
reuși să îndepliniți aceste sarcini.

Referindu-se la faptul că unii 
specialiști și-au manifestat intenția 
să lucreze în alte combinate, vor
bitorul a arătat că chimia noastră 
se află acum în plină dezvoltare, 
că nicăieri rezultatele bune nu se 
găsesc de-a gata, că pretutindeni 
se cere muncă, se cere perseveren
ță pentru realizarea sarcinilor — 
subliniind că locul fiecărui specia
list este acolo, în acele combinate 
sau întreprinderi unde poate să-și 
valorifice cel mai bine cunoștin
țele. în continuare, secretarul ge
neral al C.C. al partidului a spus : 
Aveți lucruri bune, pentru care vă 
felicităm din toată inima, realizări 
frumoase care dovedesc priceperea 
și experiența acumulate. Dar nu 
putem să nu vorbim și de lipsuri,

Valea Trotușului, imagine vie 
a roadelor industrializării

...Din nou reîntîlnire cu locuitorii 
orașului, cu ospitalitatea lor.

în această atmosferă de sărbă
toare are loc un mare miting. Vas
tul bulevard al Republicii s-a 
transformat, cale de cîțiva kilome
tri, într-un imens amfiteatru, unde 
alături de locuitorii orașului se 
află mii de cetățeni din împreju
rimi.

în cuvîntul său, primul secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
Alexandru Plopeanu, a spus :

Raportăm cu mîndrie că fabricăm 
mărfuri în valoare de peste 3 mi
liarde de lei anual, ceea ce repre
zintă 25 la sută din întreaga pro
ducție industrială a regiunii Bacău.

Vorbitorul a înfățișat apoi con
dițiile de trai create locuitorilor 
în acest nou oraș. în încheiere, 
el a spus: în noua biografie a 
orașului nostru, în tradiția sa care 
prinde contur o dată cu dezvolta
rea acestei așezări — simbolice 
pentru România socialistă — vizita 
dumneavoastră va rămîne ca o 
pagină memorabilă, generatoare de 
elanuri patriotice.

A luat apoi cuvîntul profesoara 
Rodica Epure, care a adus un cald 
salut de bun venit în numele 
intelectualilor din orașul petro
chimiei.

Adresîndu-se participanților la 
miting, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a salutat, în numele 
Comitetului Central al P.C.R. și al 
guvernului, pe locuitorii orașului 
Gheorghiu-Dej, ai raionului Tg. 
Ocna.

în vizita pe care o facem în re
giunea Bacău, a spus vorbitorul, 
am ținut să începem cu orașul dv. 
și cu combinatele construite pe 
Valea Trotușului, deoarece aici se 
oglindesc cel mai bine eforturile 
făcute de partidul nostru pentru 
industrializarea socialistă a Româ
niei.

Nu cu mulți ani în urmă, pe 
această vale se practica numai 
agricultura, pe locul acesta era sa
tul Onești, cu o populație de cîte- 
va mii de locuitori; în general, re
giunea Bacău era o regiune slab 
dezvoltată. Tot ceea ce s-a con
struit pe această vale este rodul 
eforturilor clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității, ale între
gului nostru popor și oglindește 
justețea politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru de industriali
zare socialistă a țării, de ridicare 
și dezvoltare industrială a tuturor 
regiunilor patriei noastre.

Ca și combinatele unde lucrea
ză mii și mii de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, orașul dv. este 
un oraș nou, un oraș despre care 
se poate spune, pe drept cuvînt, 
că este un oraș socialist, în care 
oamenii muncii au condiții bune 
de locuit și de viață. Aceasta re
flectă grija, preocuparea continuă 
a partidului și guvernului patriei 
noastre ca, pe măsura dezvoltării 
economiei, să se asigure condiții 
de viată din ce în ce mai bune 
pentru făuritorii socialismului, 
pentru făuritorii tuturor bunurilor 
materiale și spirituale ale patriei 
noastre socialiste.

Peste tot am putut vedea

în mijlocul oamenilor muncii 
din Adjud

După miting, conducătorii de 
partid și de stat sînt însoțiți pînă 
dincolo de hotarele orașului de 
bucuria locuitorilor care aclamă, 
opresc coloana de mașini de ne
numărate ori pentru a _ strînge 
mîna conducătorilor iubiți sau 
pentru a ridica în brațe un copi
laș, ca acesta să ofere cu mîna lui 
o floare oaspeților. 

nu putem, discutînd cu dv., să nu 
atragem atenția asupra lor, pentru 
ca împreună să găsim căile de li
chidare a lor, încît combinatul să 
se situeze printre combinatele 
fruntașe ale industriei noastre chi
mice. Noi sîntem convinși că veți 
face acest lucru și vă dorim 
succes în muncă.

Oaspeții au poposit apoi în ora
șul chimiștilor. Acest vlăstar al 
petrochimiei și energeticii, renu
mit ca oraș al florilor, își 
întîmpină oaspeții într-o atmo
sferă de puternic entuziasm. 
Fiecare familie s-a simțit gazdă, 
fiecare a ținut să fie cît mai a- 
proape la trecerea conducătorilor 
de partid și de stat, să-i salute, să 
le strîngă mîna, urîndu-le sănă
tate, ani mulți de viață. Practic, 
toți locuitorii orașului au ieșit în 
întâmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat. Iar cei care nu 
au mai avut loc pe străzi, devenite 
neîncăpătoare, își trimit salutul de 
la înălțimea ferestrelor și balcoa
nelor, o dată cu ploaia de flori ce 
se revarsă deasupra cortegiului de 
mașini.

Un scurt popas se face la moder
nul spital al orașului — o con
strucție impunătoare de opt etaje. 
Aici a venit în întîmpinare acad. 
Aurel Moga, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale. Se vizitează 
secția de boli interne, unde condu
cătorii de partid și de stat se inte
resează dacă nacientii sînt mulțu
miți de tratamentul medical și de 
îngrijirea primită, urîndu-le sănă
tate deplină.

Vizitînd noul și modernul com
plex comercial din centrul orașu
lui, conducătorii de partid și de 
stat s-au întreținut cu cumpără
tori și vînzători, s-au interesat de 
calitatea mărfurilor și a deservi
rii, au apreciat pozitiv felul cum 
se prezintă aceste unități, metode
le moderne de comerț practicate 
aici.

entuziasmul cu care oamenii 
muncii de aici înfăptuiesc po
litica partidului, elanul cu care 
se înfăptuiesc Directivele trasate 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui privind dezvoltarea industriei, 
în cadrul căreia chimia ocupă un 
loc de seamă. Iar combinatele din 
Borzești și orașul Gheorghiu-Dej 
au un loc important în cadrul chi
miei din România. Rezultatele ob
ținute sînt în general bune și aș 
dori încă o dată să vă felicit . pe 
toți pentru succesele obținute pînă 
acum.

Desigur, tovarăși, nu putem să 
nu relevăm că s-ar putea face mai 
mult, că în aceste combinate mo
derne există încă rezerve mari și 
trebuie depuse eforturi pentru per
fecționarea continuă a producției, 
pentru a realiza produse de cali
tăți din ce în ce mai înalte, la ni
velul produselor similare de pe 
piața mondială. Numai așa produ
sele noastre vor putea să pătrundă 
în cît mai multe țări din lume. 
Trebuie să perfecționăm continuu 
utilajele, să dezvoltăm cercetarea 
științifică legată de producție. 
Noi avem în primele 8 luni rezul
tate bune. Măsurile luate de 
partid și de guvern, elanul 
cu care întregul popor înfăptuiește 
hotărîrile adoptate de Congresul 
al IX-lea al partidului sînt o do
vadă că aceste hotărîri pot fi nu 
numai îndeplinite, dar chiar depă
șite, și sîntem convinși că și dv., 
vă veți aduce contribuția la rea
lizarea istoricelor hotărîri ale 
congresului partidului.

Ne reamintim că la Borzești, 
cu veacuri în urmă, s-a năs
cut și, după cîte spune isto
ria, a copilărit marele voe- 
vod Ștefan cel Mare. Construind 
socialismul, ridicînd patria noastră 
pe culmile celei mai înaintate ci
vilizații, este bine să prețuim tre
cutul, pe acei care și-au adus 
de-a lungul timpurilor contribuția 
la formarea statului român. Munca 
și lupta de secole a poporului, a 
celor mai înaintați fii ai săi, au 
creat condiții ca noi să putem a- 
sigura dezvoltarea României, să 
făurim în patria noastră socia
lismul — o viață așa cum o do
rește poporul nostru liber și in
dependent.

Tot ceea ce facem noi, tovarăși, 
succesele pe care le obținem în 
toate domeniile de activitate, în 
industrie, în agricultură, în dez
voltarea științei, învățămîntului, a 
culturii, întăresc forța României 
socialiste, ridică capacitatea econo
mică, politică și militară a țării 
noastre și aduc o contribuție de 
preț la întărirea sistemului mon
dial socialist din care face parte 
țara noastră. De aceea, realizînd sar
cinile puse de Congresul al IX-lea, 
dezvoltînd națiunea noastră socia
listă, îndeplinindu-ne îndatoririle 
patriotice față de țara și de po
porul nostru, ne îndeplinim în a- 
celași timp și îndatorirea interna- 
ționalistă de a ne aduce contribu
ția la victoria cauzei păcii și socia
lismului în întreaga lume.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniată în re
petate rînduri cu aplauze și urale.

Drumul continuă pe Valea Tro
tușului spre Adjud.

Coloana de mașini urmează a- 
cum șoseaua care însoțește Trotu- 
șul, îndreptîndu-se spre Adjud.

De aici înainte se desfășoară 
perspectiva șesului, cu sate mîn- 
dre și bogate care cunosc din plin 
înnoirile anilor noștri. Sutele de 
case noi au fost împodobite

La combinatul de cauciuc sintetic

sărbătorește. La răspîntii au fost 
organizate standuri cu produse 
din rodul acestei toamne. Gos
podarii caselor de pe șosea o- 
presc mașinile, îi invită pe oas
peți să guste din roadele acestei 
toamne îmbelșugate. Chiar la ie
șirea din oraș, gospodina Maria Ig
nat oferă tovarășului Ceaușescu și 
celorlalți oaspeți să guste un pa
har din vișinata abia preparată. 
Aceleași gesturi de ospitalitate, 
revărsate din prea plinul inimii 
se îngemănează pretutindeni cu 
urarea: „Să ne trăiți ani mulți, 
dragi tovarăși!“, și cu chemarea : 
„Mai poftiți pe la noi, vă aștep
tăm oricînd cu drag".

în apropiere de comuna Căiuți, 
ciobani aflați cu oile pe coasta 
dealurilor de lîngă șosea, sună 
prelung din bucium, vestind parcă 
întregii văi sosirea oaspeților dragi.

Am intrat în raionul Adjud. Cî- 
teva zeci de călăreți, în frumoase 
straie locale, risipiți pe dealurile 
Căiuțului, străjuiesc arcul de tri
umf sub care oaspeții se opresc în 
aclamațiile a mii de oameni. Urea
ză bun sosit tovarășii Constantin 
Secăreș, prim secretar al Comite
tului raional P.C.R., și Nicolae 
Fekete, președintele sfatului popu
lar raional. Ceremonia tradițională 
are, pe aceste locuri, un farmec 
aparte. Bătrînul Alexandru N. A- 
lecu și tînăra Elena Suditu oferă 
oaspeților pîine și sare. Doi pădu
rari aduc în dar podoaba codru
lui, doi pui de căprioară.

Oaspeții poposesc la Adjud. Ti
neri și tinere oferă, în semn de 
bun sosit, buchete de flori.

în aclamațiile mulțimii, condu
cătorii de partid și de stat se în
dreaptă spre piața centrală a ora
șului.

Acest drum poartă însemnele 
noului. în dreapta și în stînga 
blocuri noi de locuințe demon
strează că și acest oraș, altădată 
uitat, a fost chemat la viață nouă. 
Pe marginea șoselei sute și sute 
de băieți și fete au încins un dans 
al cărui lanț se întinde pe sute de 
metri. Coruri și fanfare cîntă atît 
de îndrăgitele „Trandafir de la 
Moldova" și „Moldova mea înti
nerește".

Aici are loc un miting, la care 
iau parte peste 20 000 de oameni, 
sosiți din toate colțurile raionului.

Tov. Constantin Secăreș des
chide mitingul, relevînd în cuvîn
tul său că meleagurile raionului 
ai căror dragi oaspeți sînt condu
cătorii de partid și de stat devin 
an de an tot mai rodnice, profi- 
lîndu-se în viitor ca o importantă 
bază agricolă și pomi-viticolă.

Despre hărnicia cooperatorilor 
de pe întinsul raionului vorbește 
Ion Dascălu, președintele C.A.P. 
din Pufești.

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a spus că primirea călduroasă 
făcută de oamenii muncii din ra
ionul și orașul Adjud este o ma
nifestare a încrederii nestrămuta
te în partidul comunist, în poli
tica sa marxist-leninistă îndrep
tată spre dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii, spre

Agricultura regiunii în plină 
dezvoltare

Adresîndu-se țăranilor coopera
tori, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus : Am ascultat cele ce ne-a 
povestit tovarășul președinte des
pre rezultatele obținute de coope
rativa „Nicolae Bălcescu" în anul 
acesta și în anii trecuți în creș
terea producției agricole, în creș
terea veniturilor cooperatorilor. 
Desigur că 41 de lei la zi-muncă e 
un venit bun. 3 700 kg de 
grîu și 4 000 kg de porumb la 
hectar sînt o producție bună. De 
asemenea, după cît spunea tova
rășul președinte, și la culturile de 
sfeclă, de legume, în sectorul 
zootehnic aveți rezultate bune. Și 
alte cooperative sînt ca a dv. Pe 
drum am văzut mici expoziții în 

ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii și înflorirea României so
cialiste.

După cum știți, a spus vorbito
rul, Congresul al IX-lea al parti
dului a. trasat un program de dez
voltare a economiei și cul
turii. Raionul dv., care în tre
cut avea o agricultură slab dez
voltată, a cunoscut în ultimul 
timp și va cunoaște în următorii 
ani un puternic avînt, atît în ceea 
ce privește producția de cereale 
cît și, mai cu seamă, pomicultura 
și viticultura.

Desigur, tovarăși, nimic nu se 
realizează de la sine; trebuie să 
depunem eforturi încît cooperati
vele agricole să obțină producții 
mai mari, să realizeze programul 
de plantare a viilor și pomilor. 
Ceea ce ați obținut în decursul 
acestui an este o garanție că pla
nul pe care îl aveți pînă în 1970 
va fi pe deplin îndeplinit. Noi, 
tovarăși, vă dorim să înfăptuiți 
cu succes aceste sarcini !

Uralele și aplauzele sînt expre
sia dragostei miilor de oameni 
pentru partid, pentru conducătorii 
lui, pentru România socialistă.

Coloana de mașini se îndreaptă 
acum spre Sascut, Valea Seacă, 
Corbăsca și Florești.

Se apropie ora prînzului. în co
muna Nicolae Bălcescu mii de ță
rani cooperatori de aici și din îm
prejurimi. îmbrăcați în specificul 
port moldovenesc, întîmpină pe 
oaspeți cu urale și ovații. în poar
ta cooperativei agricole de pro
ducție conducătorii de partid și de 
stat sînt primiți de tov. Vasile Ma
nea, prim-secretar al Comitetului 
raional de partid Bacău, care le 
urează bun venit. Președintele 
cooperativei, Mihai Mititelu, pre
zintă oaspeților cîteva momente 
semnificative pentru dezvoltarea 
cooperativei.

Dacă în anul înființării coope
rativei, 1962, s-au obținut 754 kg 
grîu și 1 200 kg porumb la hectar, 
acum, în 1966, producția de grîu 
s-a ridicat la 3 700 kg, iar cea de 
porumb se va ridica, după calcu
lele estimative, la peste 4 000 kg 
boabe la hectar. Sectorul zooteh
nic a cunoscut, de asemenea, o 
mare dezvoltare ajungînd azi la 
400 capete taurine, iar în acest an 
membrii cooperatori au amenajat 
pentru irigații 200 hectare, ceea 
ce reprezintă a șasea parte a su
prafeței de teren arabil. Pentru re
zultatele bune obținute, C.A.P. 
„Nicolae Bălcescu" a fost deco
rată cu „Ordinul Muncii" cl. I.

Urmează o scurtă vizită la sec
torul zootehnic, unde oaspeții se in
teresează de măsurile luate pentru 
îmbunătățirea rasei animalelor, a- 
preciază aspectul și curățenia 
grajdurilor, îngrijirea șl rezultatele 
obținute la ferma vacilor de lapte.

în curtea cooperativei are loc un 
miting. Despre dezvoltarea coope
rativei, despre roadele muncii în
suflețite, cît și despre perspectivele 
largi care se deschid în fața coo
peratorilor a vorbit președintele 
C.A.P.

în uralele participanților la 
miting ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

care cooperativele înfățișau din 
produsele lor. Acestea toate oglin
desc rezultatele bune pe care co
operativele din raionul Bacău, co
operativele din întreaga regiune 
și din întreaga țară le-au obținut 
și le obțin anul acesta. Putem 
spune că aceste rezultate sînt o 
dovadă a justeței liniei de coope
rativizare pe care partidul nostru 
a îndrumat țărănimea, singura cale 
pentru a asigura progresul conti
nuu al agriculturii, bunăstarea în
tregii noastre țărănimi.

Congresul al IX-lea al partidu
lui a trasat un program foarte 
amplu pentru dezvoltarea agri
culturii. S-au și luat o serie de 
măsuri pentru realizarea lui. în 
centrul preocupărilor stă, desigur, 

înzestrarea agriculturii cu mașini, 
asigurarea ei cu semințe, îngră
șăminte, realizarea unei suprafețe 
mari irigate pînă în 1970, în așa 
fel încît în orice condiții de climă 
să putem obține recolte bogate, 
să putem asigura producția de 
cereale, de legume, de fructe, lapte, 
carne pentru întreaga populație a 
țării.

După ce a arătat că în toate 
cooperativele agricole sînt largi 
posibilități de a obține recolte tot 
mai bune, venituri mai mari, de 
a asigura produse agricole din ce 
în ce mai multe pentru întreaga 
populație a țării, vorbitorul a 
spus : Bunăstarea țărănimii, a în
tregului nostru popor e legată de 
ceea ce producem, de munca noas
tră, de munca muncitorilor în în
treprinderi, a țărănimii pe ogoare, 
de folosirea științei în toate do
meniile de activitate.

...Ora 14. O poartă monumentală

Succesele în construcția economică și înflorirea 
patriei, contribuție la întărirea 
forțelor socialismului și păcii

Zeci de mii de oameni ai muncii 
din Bacău umplu piața din fața 
sfatului popular regional. De la 
tribuna instalată aici se deschide 
frumoasa perspectivă a noului 
centru al orașului, dominată de 
cel mai tînăr obiectiv social-cul
tural înălțat la Bacău — Casa de 
cultură a sindicatelor.

Apariția la tribună a conducă
torilor de partid și de stat este 
întîmpinată cu îndelungate urale 
și aplauze.

Cuvîntul de bun sosit în mijlo
cul oamenilor muncii din orașul și 
regiunea Bacău este rostit de to
varășul Gheorghe Roșu, prim-se
cretar al Comitetului regional de 
partid Bacău. „Vizita dumneavoas
tră prin locurile acestui minunat 
colț al României socialiste — a 
spus vorbitorul — unde frumuseți
le naturii se împletesc cu măreția 
modernelor cetăți industriale, unde 
trecutul glorios de luptă al po
porului se îmbină cu minunatul 
prezent socialist durat cu brațele 
și mintea oamenilor muncii liberi 
și stăpîni pe soarta lor, ne prileju
iește momente de adevărată sărbă
toare a bucuriei". în continuare 
vorbitorul a înfățișat profundele 
transformări înnoitoare petrecute 
în regiunea Bacău, hotărîrea oa
menilor muncii din regiune, în 
frunte cu comuniștii, de a înde
plini cu cinste sarcinile ce le revin 
din hotărîrile celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R.

Au vorbit apoi tehniciană 
Elena Chiriță de la Fabrica de 
postav „Proletarul" și poetul Radu 
Cîrneci, președintele comitetului 
regional de cultură și artă.

în aplauzele și ovațiile partici
panților la miting ia cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși, locuitori ai ora
șului Bacău,

Dați-mi voie să vă mulțumesc 
din toată inima pentru manifesta
rea caldă cu care am fost întîm- 
pinați de la intrarea în oraș și 
pînă aici, pentru primirea pe care 
ne-ați făcut-o.

Noi vedem în aceasta o expre
sie a încrederii în politica parti
dului, în Comitetul său Central, 
în guvernul Republicii noastre 
socialiste care călăuzesc poporul 
român pe calea bunăstării și feri
cirii. Cu acest prilej doresc să vă 
salut din toată inima în numele 
Comitetului Central al partidului 
și al guvernului Republicii So
cialiste România !

Orașul Bacău are un vechi tre
cut, numele său începe să fie men
ționat de prin 1400; pe aceste me
leaguri s-au dus, de-a lungul 
veacurilor, multe lupte împotriva 
cotropitorilor străini, pentru ne- 
atîrnarea patriei. Nu o dată Ste
fan cel Mare a purtat pe aceste 
meleaguri lupte grele împotriva 
cotropitorilor, obținînd, după cum 
se știe, multe victorii. Iar cea mai 
de preț victorie constă în faptul 
că poporul român s-a dezvoltat, a 
devenit o națiune puternică, înflo
ritoare. înaintașii dv. au fost aici 
părtași la înfăptuirea unirii Prin
cipatelor, printre dv. trăiesc încă 
mulți care au luat parte activă la 
luptele revoluționare sub condu
cerea partidului comunist împo
triva regimului burghezo-moșie- 
resc în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, la lupta pen
tru zdrobirea fascismului și pen
tru instaurarea puterii de stat a 
clasei muncitoare în alianță cu 
țărănimea, a puterii populare în 
țara noastră. Din regiunea dv. 
s-au ridicat mulți oameni de artă 
și știință, care sînt o mîndrie 
pentru cultura României noastre 
de azi.

Merită^ tovarăși, să reamintesc 
acestea astăzi cînd poporul nos
tru obține asemenea mărețe rezul
tate în construcția socialismului, 
pentru că tot ceea ce noi am în
făptuit este strîns legat de lupta 
pe care au dus-o înaintașii noș
tri pentru independenta patriei, 
pentru eliberarea națională și so
cială a poporului. Cinstind aceas
tă luptă, noi cinstim pe aceia care 
și-au dat viața pentru dezvoltarea 
națiunii noastre române. Noi evo
căm aceste minunate tradiții pro

cu acoperiș de draniță specific ar
hitecturii tradiționale de pe Valea 
Bistriței, împodobit cu crengi de 
brad, covoare și ceramică, simboli
zează poarta orașului Bacău.

în uralele a mii de locuitori ai 
Bacăului, reprezentanții a trei ge
nerații făuritoare de istorie au ve
nit să întîmpine pe conducătorii de 
partid și de stat. Mai întîi, doi
sprezece pîrgari călări pe cai albi, 
în frunte cu un șoltuz, în costume 
„ca pe vremea lui Ștefan", întîm
pină pe oaspeți.

„Locuitorii orașului Bacău, ve
chea așezare de pe văile Șiretului 
și ale Bistriței, deschid astăzi por
țile orașului și ale inimii lor în 
întîmpinarea dumneavoastră, dragi 
și stimați oaspeți", rostește șolțu- 
zul și înmînează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „Cheia orașului". 
Un grup de bărbați îmbrăcați în 
costume de epocă, cu eșarfe trico
lore, evocă'chipurile deputațjlor din 

gresiste ale regiunii dv., ale po
porului nostru în general, spre a 
trage învățăminte pentru prezentul 
și viitorul patriei noastre, spre a 
înțelege îndatorirea patriotică de 
azi — că trebuie să muncim . și 
mai bine, să ne unim toate forțe
le pentru înfăptuirea marilor sar
cini trasate de Congresul al IX- 
lea al partidului privind dezvolta
rea industriei, agriculturii, știin
ței, culturii, înflorirea României 
socialiste!

Sînt remarcabile realizările pe 
care dv. le-ați obținut în anii con
strucției socialiste. Politica parti
dului nostru de industrializare so
cialistă a țării, singura cale pen
tru asigurarea în practică a con
strucției socialiste, a bunăstării 
poporului, a independenței și su
veranității patriei, se oglindeș
te strălucit în înfățișarea de azi 
a regiunii și orașului dv. în tre
cut Bacăul era cunoscut ca o re
giune cu o industrie foarte slabă, 
înapoiată. Astăzi, se numără prin
tre regiunile patriei noastre cu o 
industrie din cele mai înaintate, în 
care un loc de frunte îl ocupă in
dustria chimică.

Transformările care s-au petre
cut în regiunea dv. în ceea ce pri
vește creșterea producției indus
triale, progresul agriculturii, dez
voltarea culturii, a științei au fost 
urmate de ridicarea bunăstării oa
menilor muncii. Transformările 
petrecute în Bacăul de azi, noile 
locuințe, casa de cultură, alături 
de întreprinderile construite, fac 
ca el să se poată număra într-a- 
devăr printre frumoasele orașe ale 
patriei noastre socialiste.

întregul nostru popor muncește 
cu avînt pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul 
al IX-lea al partidului. în pri
mele 8 luni ale anului, regiunea 
dv., inclusiv orașul Bacău, și-au 
îndeplinit în întregime și depășit 
sarcinile planului pe 1966. Este 
un lucru bun, tovarăși, pentru 
care permiteți-mi să vă felicit 
din toată inima !

Desigur că ceea ce am realizat 
în aceste 8 luni este numai un 
început. Dv., oamenilor muncii din 
Bacău, vă revine, în cadrul pla
nului cincinal, îndatorirea de a vă 
spori eforturile pentru a asigura 
ca sarcinile de plan să fie în în
tregime îndeplinite. în orașul dv. 
urmează să se construiască o se
rie de secții și întreprinderi noi- 
— și ele trebuie realizate la timp. 
Va trebui să ne îngrijim ca fie
care leu cheltuit să aducă maxi
mum de venit pentru poporul 
nostru, ca fiecare întreprindere, 
fiecare secție să lucreze cu ma
ximum de eficiență economică. 
Trebuie să asigurăm produse de 
înaltă calitate, care să se poată 
compara cu oricare produs similar 
de pe piața mondială, să organi
zăm mai bine producția, să sporim 
productivitatea muncii în așa fel 
încît obiectivele stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului să 
fie îndeplinite în toate domeniile. 
Astfel și dv., oamenii muncii din 
Bacău, vă veți aduce contribuția, 
alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră, la dezvoltarea eco
nomiei, la înflorirea României. A- 
ceasta este una dintre îndatoririle 
patriotice, de onoare ale fiecărui 
cetățean al țării noastre. Fiecare 
la locul său de muncă trebuie să 
facă totul pentru ca zi de zi, ceas 
de ceas, țara noastră să devină 
mai bogată, ca viața oamenilor 
muncii să devină mai îmbelșugată, 
mai civilizată din toate punctele 
de vedere. în felul acesta ne vom 
îndeplini datoria față de patrie, 
față de poporul nostru.

România face parte din sistemul 
mondial socialist. Ea își aduce 
contribuția activă la cauza luptei 
pentru apărarea păcii, pentru 
triumful socialismului în întreaga 
lume. Și cel mai bun mod în 
care noi putem contribui astăzi 
la aceste țeluri este acela de a 
munci în așa fel încît rezultatele 
în construcția socialismului să 
ducă la întărirea forței economice, 
politice și militare a patriei noas
tre. Pentru că atîta timp cît există 
imperialism trebuie să avem grijă 
de întărirea puterii de apărare a 
patriei noastre, și, împreună cu 
celelalte țări socialiste, să putem 
respinge orice încercare a impe

județul Bacău, primii din Moldova, 
care au aderat la actul Unirii Prin
cipatelor — sub numele de Româ
nia ?— în iunie 1856.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt salutați cu tradiționala urare 
„bine ați venit" de tovarășul Mi
hai Armașu, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid Ba
cău, de reprezentanți ai organelor 
locale.

însoțită de ovațiile a zeci și zeci 
de mii de oameni, coloana de ma
șini își taie drum printr-un adevă
rat culoar viu, îndreptîndu-se spre 
centrul orașului.

De o parte și de alta a drumului 
două noi cartiere — „Steaua Roșie" 
și Cornișa Bistrița — își etalează 
înălțimile și culorile, iar în cen
trul orașului, noile blocuri, marile 
magazine sînt o dovadă vie a lu
crărilor întreprinse pentru trans
formarea orașului Bacău într-un 
oraș modern.

rialiștilor de a ataca o țară socia
listă.

Noi considerăm că realizînd o- 
biectivele de dezvoltare a Româ
niei, îndeplinind cele mai impor
tante sarcini naționale, îndeplinim 
în același timp și una dintre cele 
mai importante sarcini internațio
nale. Deoarece cu cît mai puterni
că, ~ mai înfloritoare este fiecare 
țară socialistă, cu atît mai puternic 
este întregul sistem socialist, cu 
atît mai sigură va fi soarta țărilor 
socialiste, care, unite, vor putea, 
împreună cu celelalte forțe mon
diale ale păcii, să asigure menți
nerea păcii în lume. Totodată, re
zultatele pe care fiecare țară so
cialistă le obține în construcția so
cialistă, în toate domeniile de acti
vitate, pot exercita o influență 
hotărîtoare asupra popoarelor care 
mai gem sub jugul capitalismului. 
Exemplul țărilor socialiste le poate 
mobiliza ~ și arăta că singura cale 
a eliberării de asuprire și robie 
este calea socialistă. Iată de ce 
rezultatele noastre sînt o contri
buție la cauza luptei1 pentru socia
lism în întreaga lume.

~ Muncind fără preget pentru în
făptuirea sarcinilor puse de Con
gresul al IX-lea, desfășurăm, tot
odată, după cum știți, o intensă 
activitate internațională pentru 
lărgirea legăturilor cu țările so
cialiste. pentru întărirea unității 
teilor socialiste, ca garanție a a- 
părării păcii în întreaga lume. Ro
mânia își dezvoltă relațiile cu 
toate statele indiferent de orîn- 
duirea lor socială, pe baza respec
tării principiilor independenței, su
veranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne. Ducînd această poli
tică activă, de lărgire a legăturilor 
cu toate statele, țara noastră aduce 
o contribuție de preț la cauza secu
rității în Europa, la cauza păcii 
în întreaga lume.

Această politică desfășurată de 
partidul și guvernul României 
noastre socialiste se bucură de a- 
probarea unanimă a întregului 
nostru popor, ește sprijinită de toți 
oamenii muncii — ceea ce asigură 
continuarea el neabătută, pentru 
că numai ea corespunde interese
lor poporului nostru, cauzei păcii 
în întreaga lume. Și trebuie să 
spunem totodată că această poli
tică se bucură de aprecierea a tot 
mai multe țări, nu numai socialiste, 
dar_chiar și a unor țări cu alte 
regimuri sociale, care văd în poli
tica României socialiste un exem
plu de luptă pentru securitate în 
Europa, pentru apărarea păcii, 
pentru stabilirea între popoare a 
unor relații pe baze noi, care să 
înlăture folosirea forței, să exclu
dă posibilitatea unui nou război 
mondial.

Toate acestea ne dau încredere 
și ne întăresc convingerea că tre
buie să urmăm și în politica ex
ternă obiectivele stabilite de Con
gresul al IX-lea. împletind strîns 
eforturile pentru desfășurarea con
strucției socialiste cu preocuparea, 
în politica externă, pentru dezvol
tarea colaborării cu țările socia
liste și cu toate țările din lume pe 
baza respectării independenței, su
veranității fiecărui stat. în acest 
fel ne îndeplinim una din obliga
țiile puse în fata noastră de po
porul român, iar pentru noi nu 
există nimic mai de preț decît 
slujirea poporului — și îl vom sluji 
cu credință, tovarăși 1

Și dv. aveți în aceste directive 
de activitate în politica internă și 
externă sarcina dv., rolul dv. Mun
cind mai bine, unindu-ne și mai 
strîns rîndurile. urmînd neabătut 
politica partidului vom asigura ca 
România socialistă să obțină noi 
realizări, ca națiunea noastră so
cialistă să devină mai puternică, 
mai- înfloritoare 1

Vă dorim din toată' inima noi și 
noi succese în activitatea dv. în
chinată fericirii patriei noastre so
cialiste I Vă doresc la toți multă 
sănătate, multă fericire. Să trăiți, 
tovarășiI

(Cuvîntarea a fost subliniată în 
repetate rînduri de aplauze puter
nice și urale).

Victor BÎRLADEANU 
Adrian IONESCU 
Alexandru BRAD 
Gheorghe BAI.TA
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PUNCTE DE VEDERE PRIVIND O NOUA RAMURA ȘTIINȚIFICA

ELECTRONICA INDUSTRIALA
Numeroase procese de muncă auto

matizate nu pot fi concepute, în zi
lele noastre, fără intervenția calcu
latorului electronic sau a altor insta
lații electronice complexe de dirijare 
și control. în ultimul timp se vor
bește tot mai frecvent de „televi
ziune industrială" și, în general, de 
„electronică industrială". Pasionant 
domeniu de cercetare și studiu, noua 
ramură a electronicii reține astăzi a- 
tenția a tot mai mulți oameni de 
știință și cercetători.

în cadrul economiei unei țări, in
dustria electrotehnică, ca și cea elec
tronică, ocupă un loc de prim ordin 
tocmai pentru că asigură acele in
stalații fără de care nu este posibil 
progresul tehnic. în țara noastră, ac
tualul plan cincinal prevede în acest 
sector un ritm mediu anual de creș
tere de 21 la sută ; ritmul dezvoltării 
industriei electronice este și mai ri
dicat. Drept urmare, atît ramuri de 
cercetare mai vechi, ca radiotehnică, 
telecomunicațiile etc., cît și altele mai 
noi, ca electronica industrială, vor fi 
obiectul unor investigații menite să so
luționeze nevoi complexe și majore ale 
producției. în acest scop, o serie de 
cercetări multiple vor fi susținute de 
existența unei baze productive adec
vate ; în următorii ani urmează să se 
construiască fabrica de elemente elec
tronice de automatizare și o întreprin
dere de aparatură electronică ' de mă
sură, control și utilizări industriale.

Se știe însă că dezvoltarea unei in
dustrii electronice puternice este le
gată de succesele înregistrate de cer
cetare. De aceea ar fi de dorit ca 
încă de pe acum să se inițieze cu mai 
multă vigoare și pe plan mai larg cer
cetări privind materialele și elemen
tele electronice, aparatura de măsură 
și control, de radio și televiziune, echi
pamentele de telecomunicații, calcula
toarele electronice, teme legate de si
guranța în funcționare a elementelor 
și aparaturilor electronice etc. — de 
care depinde în mod hotărîtor pro
gresul în acest domeniu.

Institutul de cercetări electronice, 
prevăzut să ia ființă în anii viitori, va 
avea ca obiectiv principal efectuarea 
de cercetări de electronică indus
trială. Ar fi bine să se inițieze în 
această direcție studii prealabile, le
gate de profilul viitoarei unități, în 
vederea asigurării condițiilor produce
rii unor aparaturi electronice de cali
tate. Dispozitivele de măsură de uz 
industrial, de pildă, trebuie să aibă ca
lități deosebite, speciale — de aceea 
se și numesc „profesionale" — și pen
tru a le produce sînt necesare mate
riale, piese, subansamble de calitate. 
Totodată, în noul institut ar fi util 
ca o anumită secție să efectueze cer
cetări privind siguranța în funcționarea 
instalațiilor electronice, ramură știin
țifică care cunoaște o tot mai mare 
dezvoltare pe plan mondial. De ase
menea, trebuie avute în Vedere și teme 
de cercetare de mare actualitate,

feritoare la circuitele electronice tipi
zate, utilizabile la o gamă largă de 
aparate electronice, și circuitele elec
tronice integrate etc. în acest sens, 
cercetătorii noștri electroniști trebuie 
să țină seama de procesele tehnologice 
care asigură astăzi fabricarea unor dis
pozitive semiconductoare (utilizate la 
realizarea de circuite electronice in
tegrate) de bună calitate. Există astăzi 
tehnologii superioare, de mare randa
ment, cum ar fi cea epitaxial-planară 
(aplicată la fabricarea tranzistoarelor 
și a altor dispozitive cu siliciu) sau 
tehnologia depunerilor în vid (folo
sită la formarea de dispozitive și cir
cuite peliculare), care s-au impus 
pe plan mondial ; deși unele procese 
se studiază și se aplică și la noi, totuși 
aceste tehnologii nu au fost încă asi
milate industrial.

în acest context nou, colaborarea 
electroniștilor cu diverse alte unități 
și specialiști devine o normă. în unele 
sectoare această cooperare se face deja 
simțită. Astfel, avîndu-se în vedere că 
pe plan mondial principalul material 
semiconductor folosit pentru apara
tura electronică va fi nu numai sili
ciul, ci, în perspectivă, și compusul 
GaAs (galiu-arsen), la Institutul de 
Fizică al Academiei s-au și inițiat 
studii în această direcție. Programul 
unitar al cercetării științifice prevede 
continuarea și adîncirea acestor in
vestigații, care în momentul de față 
au încă un pregnant caracter funda
mental orientat, avînd drept scop uti
lizarea acestei noi substanțe semicon
ductoare. Pot colabora într-o tot mai 
mare măsură și colectivele de specia
liști de la catedrele învățămîntului 
superior, dintre care unele — cum 
sînt cele de la Institutele politehnice 
din București și Timișoara — s-au 
remarcat adeseori prin realizări valo
roase. Aceste colective nu numai că 
pot contribui eficace la legarea mai 
strînsă a investigațiilor fundamentale 
de cele cu caracter aplicativ, dar pot 
participa activ și la sprijinirea dez
voltării și îmbunătățirii echipamentu
lui tehnic din institutele și centrele de 
cercetare departamentală. Prin dez
voltarea sectoarelor de cercetare ale 
Institutului de proiectare pentru in
stalații de automatizare al Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Mașini 
se vor multiplica și studiile privind 
utilizarea electronicii în domeniul au
tomaticii.

Preocupările cercetătorilor noștri în 
sectorul calculatoarelor electronice ar 
avea mai multe șanse de concretizare 
în cadrul unui program atent stabilit, 
care să fixeze etapele de cercetare, 
sarcinile imediate și cele de perspec
tivă. La întocmirea unui astfel de 
program în această ramură ar putea

participa toate forurile interesate în 
utilizarea calculatoarelor electronice, 
în formarea cadrelor necesare de teh
nicieni și programatori, în fabricarea 
anumitor tipuri de calculatoare etc. 
în cadrul Consiliului Național al Cer
cetării Științifice există deja o grupă 
de lucru, formată din matematicieni, 
electroniști, automaticieni etc. care 
studiază elaborarea unui asemenea 
program.

O parte din specialiștii noștri sînt 
de părere ca problemele de aparatură 
radiotehnică, profesională să fie cerce
tate de Institutul de cercetări electro
nice profilat pe investigații în do
meniul aparaturii electronice
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întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală. Se verifică un nou dulap de co
mandă pentru motoarele Diesel electrice de 400 kW

Foto t Agerpres

© ȚARA FERICIRII : Sala Palatului (seria de bilete 1 678 -> 
orele 17 și seria 1 773 — orele 20).
© ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MAȘINILE LOR ZBURĂ
TOARE - film pentru ecran panoramic : Patria — 10 ; 12,45 i 
15,45; 18,30; 21,15.
O ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Republica (completare 
Paralele) — 9,15 , 11,30 ; 13,45 i 16,45 ; 19 . 21,15.
9 THErESE DESQUEYROUX : Arenele Libertății — 19,30, 
Modern — 9; 11,15; 13,30 > 15,45; 18; 20,15.
© MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Luceafărul — 9 ; 
n,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Festival - 8,30; 11; 13,30; 
16 I 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30 (la ambele completarea 
23 August 1966), grădina „Doina" — 19,30.
© TUTUNUL (ambele serii) : Capitol — 9; 12,30; 16; 19,30; 
la grădină — 20.
e DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop ; București (comple
tare Picătura) — 9 •, 11,15 i 13,30 ; 16,15 i 18,30 i 20,45, Sta
dionul Dinamo — 19.30, Melodia — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 , 21 (la ambele completarea Collegium Malus al Univer
sității Iagellone), grădină „Progresul" - 19,30.
® CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : Lumina (completare 
Știați că?) - 8,30; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
O JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB : Victoria — 8,45 ; 11 ; 
13.30. 16. 18,30, 21
® SE INTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA: Central — 8,45; 11 ; 
13,15. 15,45. 18,15; 20,45, (completare Vizita tovarășului Ciu 
En-lai în Republica Socialistă România).
a MÎ1NE, MEXICUL 1 : Union (completare Orizont științific 
nr. 4) _ 15,15. 18; 20,45, Crlngași (completare Arsura) —
15.30 . 18 . 20,30
o PROGRAM PENTRU COPII Doina - 9
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Doina (completare Tine
rețe) 11.30; 13,45; 16; 18,30 I 21, Unirea (completare Pică
tura) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20.
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O realitate semnificati
vă pentru anii socialismu
lui este că fiecare locali
tate din țara noastră 
își dezvoltă o boga
tă viață spirituală pro
prie, la care intelectuali
tatea își aduce o contribu
ție substanțială. în arti
colul de față aș vrea însă 
să dezbat un singur as
pect : ce posibilități, care 
să răspundă gusturilor și 
preferințelor intelectuali
tății locale, contribuind la 
crearea unui veritabil cli
mat spiritual, există în 
orașele de provincie ? Mă 
voi referi, în cele ce ur
mează, la exemple din o- 
rașul nostru — Roșiorii de 
Vede.

Departe de a fi izolate, 
orașele, cît de mici ar fi, 
au permanente punți de 
legătură cu știința, tehni
ca, arta și literatura con
temporană, prin interme
diul milioanelor de cărți, 
ziare și reviste sau al ra
dioului și televiziunii. De 
aici rezultă că în organi
zarea 
locale 
tiție", clipă de clipă, cu 
aceste 
de răspîndire a culturii.

Cu ce am intrat, noi în 
„competiție" ?

Consultîndu-ne cu dife
riți intelectuali am invi
tat de la București spe
cialiști care au prezentat 
cicluri de expuneri inte
resante despre „Formarea 
limbii și poporului ro
mân". „Lupta socială o- 
glindită în operele clasi
cilor literaturii noastre" 
și altele. De asemenea, 
am căutat să înscriem 
conferințele unor intelec
tuali din oraș în cicluri ca 
„înaintași de seamă ai 
culturii românești", în ca
drul căruia s-a vorbit 
despre viața și activitatea 
lui Alexandru Odobescu, 
E. Racoviță, N. Iorga.

Expunerile 
una dintre 
cel mai des 
răspîndire a 
noștințe, dar folosirea lor 
exclusivă este insuficien
tă. Pentru ca participarea 
intelectualilor să fie vie, 
pasionantă, toate aceste 
manifestări trebuie să

reprezintă 
modalitățile 
uzitate de 
noilor cu-

dustriale, deci profesionale. Alții, dim
potrivă, susțin ca investigațiile de apa
ratură radiotehnică profesională să se 
desfășoare concomitent cu cele pri
vind aparatura de larg consum într-un 
centru de cercetări care să se dezvolte 
pe lîngă uzinele „Electronica". Firește, 
ambele soluții sînt posibile. Totuși, în
precizarea locului acestor studii va 
trebui să se țină seama nu numai 
de modul de organizare a Institutului 
de cercetări electronice, de raporturile 
dintre acesta și centrele de cercetare 
de pe lîngă I.P.R.S. — Băneasâ, uzi
nele „Electronica", laboratoarele uzi
nelor „Electromagnetica", dar și de 
legătura directă dintre aceste unități 
de cercetare și întreprinderile produ
cătoare, asigurîndu-se, în același timp, 
și contribuția Academiei și a cadrelor 
din învățămîntul superior la dezvolta
rea industriei electronice în țara 
noastră.

îmbrace forma atractivă 
a dezbaterii, a schimbului 
de opinii, a discuțiilor 
creatoare, pe specialități 
sau sfere de interes. De 
pildă, s-a formulat pro
punerea de a se înfiin
ța un cerc cu caracter 
științifico-economic, care 
să cuprindă ingineri, eco
nomiști, profesori de fizi
că și chimie și care să 
dezbată diverse aspecte 
ale aplicării științei în 
producție sau probleme 
legate de cele mai noi 
descoperiri tehnice. Mate
maticienii, organizați în
tr-o subfilială a Societății 
de științe matematice, do
resc și ei mai multe 
schimburi de vederi asu
pra ciberneticii, logicii 
matematice, calculului 
probabilităților și statisti
cii matematice. Sînt do
menii de activitate în 
care întîlnirile specialiști
lor sînt mai mult ca ori
unde utile, căci, în perioa
de relativ scurte, științele 
exacte fac păși uriași îna
inte. Aceste neobosite cău
tări ale omului de știință 
nu pot fi cuprinse într-o 
simplă expunere, oricît de 
documentată ar fi ea. Iată 
dar o sursă interesantă 
de discuții, care poate fi 
abordată permanent și cu 
succes de organizatorii ac
țiunilor pentru diferite 
categorii de intelectuali.

Viata intelectuală a u- 
nei localități include și o 
altă categorie 
festări. Nu mă 
la vizionarea 
sau a unui

de mani- 
refer aici 
unui film 
spectacol

de teatru, preocupări de
venite cotidiene pentru 
marea majoritate a popu
lației Viața intelectuală 
în accepția ei bogată în 
semnificații înseamnă 
mai mult decît recepta
rea pasivă a unui feno
men artistic. în momentul 
în care acesta dă naștere 
la întrebări sau impune 
necesitatea unor clarifi
cări, a unor dezbateri, se 
poate vorbi de o adevăra
tă valorificare spirituală 
a datelor de cultură.

Practic, deci, aceasta 
nu înseamnă numai exis
tența unor formații de 
teatru, de dansuri, instru

• CAZUL „D- — ION ȚUCULESCU — PAȘII POETULUI — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 5 — PARALELE — BASM — 
COPIII, IAR COPIII I : Timpuri Noi - 9-21 în continuare, 
e FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Giulești (comple
tare Insula sclavilor) — 15,30 ; 18,15 ; 20,45.
» ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Fero
viar — 10 , 12,45 ; 15,30 I 18,15 ; 21, Excelsior — 8,45 ; 11,30 ;
14.15 17 ; 19,45 (la ambele completarea 23 August 1966); Glo
ria (completare Nimeni nu se gîndește la noi) — 8,30 ; 11 i
13.30 i 16 i 18,30 ; 21, Patinoarul 23 August — 19,30.
O JOCURI ÎNTRERUPTE : Dacia (completare Koprivșclța) — 
9—21 în continuare.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Lira (completare Un nasture)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop :
Buzești -- 15 : 17,30
O CELE DOUĂ ORFELINE : Cosmos (completare Problema)
— 15,30 ; 18 20,45, Popular (completare Printre nori) —
15,30; 18; 20,45.
• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : Grivita (com
pletare Sofia înflorește) — 9 ; 12,45 ; 16 ; 19,45.
O ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Bucegi — 9,30 ;
12.15 I 15 I 17,45 I 20,45 ; la grădină - 19,30, Arta — 9 ; 12 ; 
15 ; 18 , 20,45 ; la grădină - 19,30.
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Tomis — 9 > 12 ; 
15 ; 18 ; 21 ; la grădină ■ 19,15.
9 COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Flacăra — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Progresul - 15; 17, 19, 21.
9 BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Vitan (completare Laptele) — 
15,45 ; 18 ; la grădină - 20.
© SOARE ȘI UMBRĂ : Miorița (completare Orașe vechi bul
gărești) — 8,45; 11,30; 14 15. 17,30; 20,45.
9 SERBĂRILE GALANTE • Munca (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș) — 10,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30
O REPULSIE; Aurora - 9,10; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30 , la grădină - 19,30, Flamura — 9 i 11,15 i 13,30 ;
15,45; 18.15; 20.45

19.00
19,15

22,40
22,55

— Transmisiune de la Sofia : Para
da militară și demonstrația oa
menilor muncii cu prilejul Zilei 
naționale a Bulgariei.

— Emisiune pentru copii și tineretul 
școlar : Jocuri pionierești 
mul : „întîmplări cu un 
și cu iepurași".

— Telejurnalul de seară
— Galeria instrumentelor —

— Trombonul — Tuba.
— Dicționar de personaje: 

„D" (I).
— Concert consacrat Zilei naționale 

a Bulgariei — Transmisiune de 
la Sofia. Partea I.

— Săptămîna.
— Concert consacrat Zilei naționale 

a Bulgariei (partea a II-a).
— Telejurnalul de noapte.
— Buletinul meteorologic.

Și fil- 
ursulet de stagiune

Peste cîteva zile începe stagiunea teatrala. 
Cu ce noutâți vor întîmpina publicul teatrele 
din Capitală și din țară ? Iată cîteva dintre ele:

mentale sau a unui cena
clu literar, ci și valorifi
carea lor ca stimulente 
ale vieții intelectuale lo
cale. De pildă, în Ro
șiori, în afara spectacole
lor de teatru prezentate 
de echipele sindicatelor 
învățămînt și cultură și 
sanitar etc. ar trebui in
tensificate manifestările 
unor instituții artistice 
din alte localități. Un plan 
mai judicios al turneelor 
ar putea pune în contact 
pe spectatorul nostru cu 
cele mai valoroase creații 
ale unor colective artisti
ce din alte orașe, ceea 'ce 
ar duce la lărgirea ori
zontului cultural al oa
menilor muncii, la forma
rea gustului lor estetic. 
La activitatea cercului 
literar din cadrul ca
sei de cultură ar putea 
fi atrași un număr mai 
mare de intelectuali prin 
organizarea unor reuniuni 
literare, deschise, cu pu
blic. prin invitarea perio
dică a unor scriitori la 
ședirițele cercului în care 
se dezbat probleme de 
creație. De asemenea, 
s-ar putea organiza seri 
muzicale, în cadrul cărora, 
pe lîngă prezentarea am
plă a unor lucrări, să se 
audieze operele marilor

compozitori. Asupra con
tribuției substanțiale pe 
care aceste manifestări o 
aduc la stimularea și dez
voltarea climatului spiri
tual. părerile coincid. Dar 
măsurile se lasă așteptate.

Prin consultarea largă 
a intelectualilor si a ce
lorlalți oameni ai muncii 
din oraș se not afla preo
cupările lor. dorințele lor 
privind dezvoltarea vieții 
culturale locale și. firește, 
pot ieși la iveală inițiati
ve de acțiuni 
larg interes.

în Roșiorii 
de altfel în 
tățile patriei 
xistă toate
pentru ridicarea 
spirituale la nivelul cerut 
de gradul de pregătire In
telectuală al marii mase 
de oameni ai muncii. For
mele de bază ale unei 
vieți culturale bogate își 
fac simțită prezenta tot 
mai mult. Rămîne doar ca 
acestea, sub directa în
drumare a organelor lo
cale. să constituie elemen
tul catalizator în realiza
rea veritabilului climat 
intelectual.

TEATRUL NAȚIONAL 
DIN BUCUREȘTI se află 
în fața celei de-a o suta 
cincisprezecea stagiuni, 
în alcătuirea repertoriu
lui, după cum ni s-a spus 
la conducerea teatrului, 
s-a ținut seama de tradi
țiile primei noastre sce
ne, de cerințele publicu
lui. Astfel, a fost înscrisă 
în repertoriu „Răzvan și 
Vidra" de B. P. Hașdeu, 
valoroasă piesă istorică, 
de la a cărei primă re
prezentare se împlinesc, 
în iarna ce vine, o sută 
de ani. Din opera drama
tică a lui Camil Petres
cu a fost aleasă piesa 
„Bălcescu' scrisă, de alt
fel, la cererea acestui 
teatru. Publicul va cu
noaște în spectacol pie
sa „Meșterul Manole*, de 
Lucian Blaga, și piesa 
„Femeia Cezarului' de 
Ion Luca Vor fi prezenta
te și trei piese în cîte 

act de Mihai Săules- 
George Călinescu și 
Sava. Din dramatui- 
universală repertoriul 
cuprinde „Romeo și 

Julieta" de Shakespeare, 
„Idiotul", dramatizare du
pă Dostoievski, și „Dom
nii Glembay' de Miros
lav Krleja. Repertoriul ră
mîne deschis pentru încă 
două piese originale.

La TEATRUL „C. 1. NOT- 
TARA". pentru începutul 
stagiunii sînt în repetiție 
generală „Henrich al IV- 
lea* de 
în regia 
chescu, un spectacol al
cătuit din două piese 
„Portocala verde' de Ra
du Dumitru și „Rituale* 
de Ion Moldovan — doi 
autori care își fac debu
tul în teatru ; regia Cor
nel Todea Este aproape 
pregătit și spectacolul cu 
„O noapte furtunoasă' de 
I.L. Caragiale, în regia lui 
G. Rafael. Repertoriul mai 
cuprinde piesele „Simbo
lul* de Paul Everac, îh 
regia Soraneî Coroamă, și 
„Omul, acest animal ciu
dat", după A. P Cehov, 
în regia Sandei Mânu 
asemenea, vor începe 
petițiile la „Danton" 
Camil Petrescu.

La TEATRUL MIC sta
giunea începe la 24 sep
tembrie cu spectacolul, în 
reluare, „Cinci 
I. L. Caragiale 
reața cheală' 
lonescu, după 
urma premiera, 
ma jumătate

schițe' de 
și „Cîntă- 
de Eug. 
care va 

, în pri- 
a lui oc-

Simpozionul național

99

In Capitală se desfășoară în aceste zile lucrările sim
pozionului național consacrat dezbaterii unor proble
me cu privire la organizarea muzeului etnografic în 
aer liber, l-am solicitat tovarășului LIVIU ȘTEFA- 
NESCU, vicepreședinte al Consiliului muzeelor din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unele amănun
te privind programul acestei reuniuni științifice.

© CASA NELINIȘTITĂ — cinemascop ; Moșilor (completare 
Valentin Serov) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• HOȚUL DE PIERSICI : Volga (completare Coșul) — 9 i 11 ;
15; 17; 19; 21.
o ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Viitorul (com
pletare Știință șl tehnică nr. 16) — 15,30 i 18 ; 20,30, Feren
tari (completare Un nasture) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
• MONEDA ANTICĂ : Colentina (completare Pădurea Blalo- 
wiezska) — 15,30 i 18 ; la grădină — 19,45.
9 ALFABETUL FRICII : Floreasca — 9 > 11,15 ; 13,30 ; 16 i 
18,15; 20,45.
• INSPECTORUL ȘI NOAPTEA : Rahova (completare Ko
privșclța) - 15,30, 18; 20,45.
© URME ÎN OCEAN : Drumul Sării (completare Pe calea 
înfloririi patriei socialiste) — 15,30 i 18 : 20,30.
9 DRAGOSTEA ȘI MODA : Cotroceni (completare O zi din 
viața Iui Tică' — 15,15 ; 18 ; 20,45.
O FANTOMAS — cinemascop : Pacea — 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 
O LA PORȚILE PĂMÎNTUIUI — cinemascop : Grădina „Bu
zești" — 19 45.
© GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Grădina 
„Moșilor" - 19,15.
© WINNETOU — cinemascop (seria I) t Grădina „Rahova" 
— 19,30
9 ANI CLOCOTITORI : Grădina „Progiesu)-Parc" (comple
tare Politețe) — 20.

© Teatrul „Lucia Sturdza Buiaridra" (sala Studio, str. Al. Sa- 
hia nr 76 A) : -SFÎNTUL MITICA BLAJINU - 20.
® Teatrul „C. 1. Nottara" (la teatrul de vară din parcul He
răstrău) •• SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20
© Teatrul satiric-muzical „C Tănase" (grădina Boema, în caz 
de ploaie sala Savoy) : CU MUZICA E DE GLUMIT — 20.
9 Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC - 20.

Organizat sub egida 
Comitetului național ro
mân pentru I. C. O. M. 
(Consiliul Internațional 
al Muzeelor), de către 
Consiliul Muzeelor din 
Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, în cola
borare cu Institutul de 
etnografie și folclor al 
Academiei Republicii 
Socialiste România, sim
pozionul reunește spe
cialiști din întreaga 
țară. Avem în mijlocul 
nostru ca invitați pe 
Hugues de Warine-Bo- 
han, directorul Con
siliului internațional al 
muzeelor din cadrul 
UNESCO, Karel C. Pee
ters, președintele Socie
tății internaționale de et
nografie și folclor, Ma
deleine Hours, de la 
muzeul Luvru din Pa
ris, dr Helmuth Ottenjan, 
directorul muzeului sa
tului din Cloppenburg 
— R.F.G., Peter Michel- 
sen, directorul Muzeului 
etnografic din Copenha- 
ga-Danemarca, precum 
și reprezentanți din Al
bania, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R P Chi
neză, Elveția, Finlan
da, R. D. Germană,

Grecia, Iugoslavia, Nor
vegia, Olanda, Polonia, 
Republica Arabă Unită, 
Turcia, Ungaria, U.R.S.S. 
și R. D. Vietnam.

în cadrul simpozionu
lui, specialiștii din țara 
noastră prezintă comu
nicări privind muzeul et
nografic în aer liber ca1 
mijloc original de reflec
tare a culturii popu
lare ; criteriile de iden
tificare și selecționa
re a unităților muzea
le, de constituire a 
colecțiilor de obiecte și 
de organizare a com
plexelor muzeale, pre
cum și unele aspecte 
privind tehnica de trans
ferare a unităților de pe 
teren în muzeu etc.

Particlpanții la simpo
zion au ascultat joi co
municarea prof K C. 
Peeters despre „Muzeele 
etnografice în aer liber 
din Belgia' și pe cea pre
zentată de V 1 Korcea- 
ghina, inspector la Di
recția așezămintelor cul
turale din Ministerul Cul
turii al U.R.S.S , intitula
tă „Metodele și tehnica 
organizării „muzeelor et
nografice în aer liber in 
Uniunea Sovietică"

Lucrările simpozionu
lui sînt însoțite și de alte 
manifestări prezentări 
de filme etnografice, vi
zionări de 'spectacole fol
clorice. vizite la muze
ele etnografice din Cluj, 
Sibiu, Golești și Bran.

Aurelia GOLIANU

tombiie, cu „Richard al 
Il-lea" de Shakespeare
— piesă care se va juca 
pentru prima dată la noi
— în regia lui Radu Pen- 
ciulescu. Vor intra cu- 
rînd în repetiție piesele 
„Hanul de la răscruce" de 
Horia Lovinescu și „Tan
go' de Slawomir Mroszek. 
Sînt în lucru și două pie
se noi de Teodor Mazilu 
și Ionel Hristea. Printre 
premiere se vor număra, 
de asemenea, piesele „A- 
mintirea a două dimineți 
de luni' de Arthur Miller 
și „Omul cel bun din Se- 
ciuan' de Brecht.

Teatru] „LUCIA STURD
ZA BULANDRA*, în prima 
parte a stagiunii va pre
zenta premierele : „Moar
tea lui Danton' de Georg 
Biichner — spectacol am
plu în care este angrenat 
aproape tot colectivul 
teatrului ; regia și rolul 
titular aparțin lui Liviu 
Ciulei ; „D'ale carnava
lului' de I. L. Caragiale, 
în regia lui Lucian PintL 
lie ; „Candida" de B. 
Shaw, în regia lui G. Ca- 
rabin, și „Dansul morții' 
de August Strindberg, în 
regia lui Jannis Veakis, 
spectacolul fiind pregătit 
în două distribuții. în ia
nuarie, va intra în repe
tiție „Luceafărul' de Bar
bu Delavrancea. Se va in
troduce în 
piesă din 
ga. Dintre 
românești, 
cuprinde piesa 
Lamm consimte 
van Kostyal, debutant, și 
piesa „Căldura umană' 
la care lucrează Teodor 
Mazilu.

La TEATRUL DE COME
DIE se repetă o piesă de 
Cehov — „Un anume Pla
tonov' — în regia lui L. 
Giurchescu Sînt în pre
gătire și două piese ori
ginale în prima parte a 
stagiunii, teatrul între
prinde un turneu în R. S. 
Cehoslovacă și va parti
cipa la un iestival de 
teatru în R D Germană.

La TEATRUL MUNCITO
RESC C.FR se pregăteș-'- 
te piesa „Neîncredere în 
foișor' de N lonescu — 
debutant din Iași — în 
regia lui Dinu Cernescu. 
De asemenea, se repetă 
„Marele Romulus* de F 
Diirrenmatt, în regia lui 
Horea Popescu Paralel cu 
repetițiile, colectivul tea
trului pregătește și un tur
neu în țară Stagiunea va 
începe, probabil, în oc
tombrie, pentru că sala 
se află încă în renovare.

Colectivul TEATRULUI 
NAȚIONAL din Cluj pre
gătește pentru noua sta
giune „O noapte furtu
noasă* de I. L. Caragiale. 
„Tulburarea apelor' de 
Lucian Blaga, un specta
col cu piesele „Prețioase
le ridicole" și „Amorul 
doctor' de Moliăre, „Ne
fericitul Platonov' de Ce
hov. Repertoriu] va cu
prinde și două piese ro
mânești noi : „Vara impo
sibilei iubiri ?' de D. R 
Popescu și evocarea Is
torică „Decebal" de Aurel 
Munteanu.

La Iași, TEATRUL NA 
ȚIONAL va oferi publicu 
lui în premieră spectdco 
le cu piesele .Moartea u 
nui artist' de H. Lovines
cu, „Căruța cu paiațe' de 
Mircea Ștefănescu, .Ne 
încredere în foișor* de N 
lonescu, „Despot Vodă" 
de Vasile Alecsandri, tăi 
la STUDIO se va |uco 
„Veac de Iarnă' de 1 
Omescu Din dramaturgii? 
universală, teatrul s-a o 
rientat spre piesele ,Vî 
nătoarea regală a soare 
lui' de Petei Schâffei 
„Troienele" de Euripide 
„Tristan și Isolda' de Jean 
de Beer și .Porunca a 
7-a" de Dario Fo

NAȚIONALUL CRAIO 
VEAN își deschide stagiu
nea cu premiera .Coco 
șui neqru" de V Eftimiu 
Se repetă .Țărăncuța dm 
Getafe" de Lope de Vega 
și .Casa Bernardei Alba' 
de F Garcfa-Lorca, care 
vor fi pregătite pînă 
la sfîrșitul lui noiembrie 
Apoi se va monta „Vifo
rul" de Delavrancea Pe 
linia lărgirii legăturilor 
cu publicul se va orga
niza un cero de prieteni 
ai teatrului. pentru a-i in
forma asupra mișcării 
teatrale din țară și din 
străinătate Se va conti
nua ciclul de conferințe 
experimentale, vor avea 
loc . înlîlniri cu studenții, 
precum și spectacole spe
ciale pentru ei.

repertoriu și o 
teatrul lui Bla- 

lucrările noi 
repertoriul va 

„Tobias 
de 1st-

Ion CIUCHI

C.FR
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII

DE ACTIVIȘTI Al P.C.R. ÎN U.R.S.S.
Sărbătoarea Bulgariei frățești

Cuvîntările rostite
Ambasadorul B. F. Perera a re

levat că, în cursul ultimilor ani, 
relațiile româno-ceyloneze S-au 
îmbunătățit continuu, așa cum se 
poate constata din dezvoltarea 
schimburilor economice și comer
ciale reciproc avantajoase dintre 
cele două țări și ridicarea rangu
lui celor două misiuni diplomatice. 
Subliniind progresul rapid reali
zat de către România în ultimul 
timp în dezvoltarea industrială și 
socială, ambasadorul B. F. Perera 
a arătat că așteaptă cu mult inte
res să cunoască personal unele din 
aceste realizări.

Ambasadorul ceylonez a apre
ciat că România și-a făurit o tra
diție de colaborare si nrietenie cu 
Asia, demonstrată de îmbunătăți
rea continuă a relațiilor economi
ce și comerciale cu țările asiatice, 
și a arătat că va depune eforturi 
pentru continuarea acestor tradi
ții, pentru dezvoltarea bunelor re
lații politice, economice și cultu
rale care există între Ceylon și 
România.

Exprimând sincere mulțumiri 
pentru cuvintele de prețuire rosti
te la adresa tării noastre, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a relevat cu satisfacție că 
relațiile reciproc avantajoase din- 

România și Ceylon se dezvoltă 
continuu în interesul ambelor po
poare.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a apreciat că numi
rea ambasadorului Ceylonului în 
Republica .Socialistă România, pri
mul reprezentant diplomatic al 
Ceylonului în această calitate la

București, ca urmare a ridicării la 
rang de ambasadă a celor două 
misiuni diplomatice, constituie un 
moment important în evoluția po
zitivă a relațiilor româno-ceylo
neze.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a declarat că, însu
flețit de dorința de a dezvolta re
lații normale cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială 
și economică, întemeiate pe res
pectarea independentei, suverani
tății, egalității în drepturi, nea
mestecului în afacerile interne și 
avantajului reciproc, guvernul ro
mân va acționa și în viitor în ve
derea promovării și întăririi coope
rării dintre cele două țări în inte
resul popoarelor român și ceylo
nez, al păcii și înțelegerii interna
ționale.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, a 
urat ambasadorului B. F. Perera 
succes în activitatea sa, asigurîn- 
du-1 că se va bucura de tot spriji
nul Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, al guver
nului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Ceylonului, B. F. Pe
rera.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au luat 
parte Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

(Agerpres)

La invitația C.C. al P.C.U.S., joi 
dimineața a plecat la Moscova, în 
schimb de experiență, o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., șeful Secției Organi
zații de partid a C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to

varășii Dumitru Ivanovici, membru 
ăl C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ionescu Nicolae, 
Dănică Petre, adjuncți de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față A. V. Rasov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
și membri ai Ambasadei.

Cu prilejul sărbătorii naționale 

a poporului coreean
Joi a avut loc la cooperativa a- 

gricolă de producție „Prietenia 
româno-coreeană" din comuna Fă- 
căeni, regiunea București, o seară 
a prieteniei româno-coreene con
sacrată sărbătorii naționale a po
porului coreean.

Au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
organelor locale de partid și de 
stat.'

Au luat parte Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R. P. D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, Toma Dimache, 
președintele cooperativei agricole 
de producție, a vorbit despre sem
nificația zilei de 9 septembrie și 
despre realizările R.P.D. Coreene.

A luat apoi cuvîntul Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R. P. D. Co
reene la București.

T E L E G
La 9 septembrie a.c., tovarășul 

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă de felicitare tovarășului 
Pak Sen Cer, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare De-

în încheiere, participanții au vi
zionat filmul „Arena circului"', o 
producție a studiourilor cinemato
grafice din R. P. D. Coreeană.

Cuvintarea ambasadorului
R.P.D. Coreene la posturile 
de radio

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului coreean, Giăn Du 
Hoan, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, a rostit joi seara o cu- 
vîntare la posturile ■ noastre de 
radio.

RAMĂ
mocrate Coreene, cu ocazia celei 
de-a 18-a aniversări a întemeierii 
Republicii Populare Democrate Co
reene, sărbătoarea națională a po
porului coreean.

(Agerpres)

Azi, în Bulgaria vecină și prie
tenă e zi de mare sărbătoare ; 
milioanele de oameni de la orașe 
și sate aniversează memorabilul 
9 septembrie 1944, înscris cu li
tere de aur în istoria tării lor — 
ziua care a marcat o piatră de 
hotar în destinele poporului 
bulgar.

în acea zi, încununînd lupta 
dusă în anii celui de-al doi
lea război mondial împotriva 
ocupației hitleriste, poporul 
bulgar, sub conducerea comu
niștilor, s-a ridicat la insurecție 
armată, răsturnînd dictatura fas
cistă, instaurînd puterea popu
lară și deschizînd larg calea vie
ții sale noi.

Ca urmare a victoriei revoluției 
socialiste. oamenii muncii din 
Bulgaria au înfăptuit într-o 

I perioadă istorică scurtă transfor
mări ce au înnoit fața țării, au 
dobîndit succese de seamă în 
dezvoltarea economiei și cul
turii patriei lor. Industria so
cialistă, avînd rolul conducă
tor în întreaga economie, în
registrează continuu progrese, 
determinînd importante prefa
ceri în viața social-economi- 
că a țării. Orașele și centrele 
muncitorești se îmbogățesc cu noi 
fabrici, uzine, termocentrale. 
Agricultura socialistă a obținut de 
asemenea realizări marcante, 
producția anului 1965 fiind a- 
proape dublă în raport cu anii 
antebelici. Realizările dobîndite, 
sporirea venitului național au 
asigurat creșterea nivelului de 
trai, material și spiritual, al oa
menilor muncii. Pornind de la 
schimbările cantitative și calita
tive survenite în economie, C.C. 
al P.C. Bulgar a întreprins în ul

tima vreme importante măsuri 
pentru perfecționarea conducerii 
economiei. Roadele acestei poli
tici se vădesc în noul avînt al 
industriei; ele sînt întruchipa
te în asemenea piloni între 
care se numără Combinatul 
siderurgic de la Kremikovțî, 
salba de termocentrale a com
plexului „Marița" etc.; ele se 
oglindesc și se vor oglindi în toa
te domeniile producției mate
riale. Directivele celui de-al 
V-lea plan cincinal (1966—1970), 
document ce urmează a fi adoptat 
la cel de-al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Bulgar, tra
sează noi jaloane luminoase pen
tru înflorirea Bulgariei socialiste.

Oamenii muncii din țara 
noastră urmăresc cu dragoste 
frățească activitatea creatoare a 
poporului bulgar și se bucură 
din inimă de toate succesele sale 
în construcția socialistă.

Relațiile de prietenie româno- 
bulgare, avînd adînci rădăcini' în 
trecutul istoric, s-au întărit și au 
căpătat un nou conținut în anii 
construcției socialiste. La baza lor 
stau principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
proletar, respectarea independen
ței și suveranității naționale, ega
litatea în drepturi, neamestecul 
în treburile interne, colaborarea 
și întrajutorarea tovărășească, 
interesele prosperității ambelor 
popoare, cauza generală a so
cialismului. Schimburile de vi
zite ale conducătorilor de partid 
și de stat din țările noastre, pri
mirile pline de căldură făcute 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
Bulgaria și tovarășului Todor 
Jivkov în România, au relevat cu 
deosebită pregnantă sentimentele

de adîncă prietenie ce și le nu
tresc reciproc popoarele noastre, 
voința lor de a dezvolta și ridica 
pe noi trepte colaborarea româ- 
no-bulgară, au adus o contribu
ție esențială la întărirea continuă 
a relațiilor frățești între partidele, 
țările și popoarele noastre. Ca
racterul profund constructiv al 
acestor relații își găsește o ex
presie în dezvoltarea rodnică a 
colaborării economice, politice, 
tehnice, științifice, culturale ro- 
mâno-bulgare, spre binele ambe
lor popoare, în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

Desfășurînd o largă operă 
constructivă, țările și popoarele 
noastre sînt profund interesate 
în asigurarea unei păci trainice 
în lume. Semnatare ale impor
tantelor docurpențe ale Consfă
tuirii de la București a Comi
tetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, ță
rile noastre militează activ pen
tru zădărnicirea acțiunilor agre
sive ale imperialismului, micșo
rarea încordării și normalizarea 
relațiilor între state, asigurarea 
securității și dezvoltarea colabo
rării internaționale. Ca state 
situate în regiunea Balcanilor, 
România și Bulgaria depun 
eforturi susținute pentru trans
formarea acestei părți a lumii 
într-o zonă a păcii și colaborării 
rodnice . a statelor din cu
prinsul ei.

De ziua marii sărbători a 
Bulgariei prietene, poporul ro
mân adresează poporului bulgar 
un cald salut frățesc și urarea 
de a obține noi victorii în desă- 
vîrșirea construcției socialiste și 
în lupta pentru pace.

Mondialele de volei masculin
e Echipa Cehoslovaciei, neînvinsă, conduce în clasament 

e Cine va obține biletele pentru Mexic ?

Ieri a fost zi de pauză în turneul 
final al campionatului mondial de 
volei masculin. După trei zile de 
întreceri, în clasament conduce 
formația Cehoslovaciei cu 8 punc
te, urmată de Japonia — 7 puncte, 
România, U.R.S.S., R. D. Germană, 
Polonia — cu cîte 6 puncte fie
care, Bulgaria — 5 puncte și 
Iugoslavia — 4 puncte. Singura 
echipă neînvinsă pînă în pre
zent este cea a Cehoslovaciei, 
care miercuri seara a întrecut ca
tegoric. (3—0) formația Bulgariei, 
păstrînd astfel cele mai mari șanse 
la cucerirea titlului. Echipa Japo
niei, după înfrîngerea din meciul 
cu Polonia, a revenit pe locul al 
drilea în urmă victoriei cu 3—2 în 
fața selecționatei U.R.S.S.

Astăzi, în a patra zi a turneului 
final, se vor disputa partidele 
Iugoslavia-Bulgaria, Cehoslovacia- 
Polonia, U.R.S.S.-România și Ja- 
ponia-R. D. Germană. Ultimele 
două etape cuprind următoarele 
meciuri: sîmbătă : România-Japo
nia, Polonia-Iugoslavia, R. D. Ger

mană — Cehoslovacia, Bulgaria — 
U.R.S.S. ; duminică: România- 
Bulgaria, U.R.S.S.-Polonia, Iugosla- 
via-R. D. Germană, Cehoslovacia- 
Japonia.

După cum se poate desprinde 
din lectura clasamentului și a pro
gramului ultimelor zile, echipele 
Japoniei, României, U.R.S.S., R.D. 
Germane și Poloniei sînt angajate 
direct — cel puțin teoretic — în 
lupta pentru ocuparea locurilor 
2,3. în acest sens, hotărîtoare pen
tru situarea voleibaliștilor noștri 
în această zonă vor fi rezultatele 
meciurilor lor de astăzi și sîmbă
tă. Disputa este cu atît mai intere
santă, cu cît la actuala ediție a 
mondialelor sînt puse în joc două 
„bilete" pentru turneul final al 
Olimpiadei din 1968. Ele vor fi 
acordate echipelor care la finele 
campionatului vor ocupa cele mai 
bune locuri, abstracție făcînd de 
cele ale U.R.S.S. și Cehoslovaciei, 
care au obținut acest drept la 
Olimpiada de la Tokio, unde s-au 
clasat pe locurile 1—2.

Simpozion consacrat aniversării a 100 de ani de la primul Congres al Internaționalei 1
în cadrul activităților consacrate 

aniversării a 100 de ani de la pri
mul Congres al Internaționalei I, 
a avut loc un simpozion organizat 
de Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. și Academia de științe so
cial-politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej au fost prezen
tate comunicările „însemnătatea 
istorică a Congresului de la Geneva 
(1866) al Internaționalei 1“ de dr. 
N. Copoiu ; „Importanța înfrîngerii

proudhonismului pentru dezvolta
rea luptei de clasă a proletariatu
lui" de prof. M. Oișteanu, și „Pro
blemele luptei de eliberare națio
nală și ale suveranității de stat o- 
glindite în lucrările Congresului de 
la Geneva al Internaționalei I", de 
I. Ilincioiu și A. Harșa.

La simpozion au luat parte acti
viști de partid, cercetători științi
fici, cadre didactice, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești, doc- 
toranți, studenți.

(Agerpres)

Ziua solidarității internaționale
' a ziariștilor

ADUNAREA SOLEMNA
DE LA SOFIA

SOFIA 8 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 22-a aniversări a 
victoriei ■ Revoluției socialiste în 
R. P. Bulgaria, la 8 septembrie, la 
Sofia, a avut loc o adunare so
lemnă. La adunare au participat 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din capitala Bulgariei, ai orga
nizațiilor politice și obștești, oa
meni de știință și cultură, militari 
ai Armatei populare, șefi ai misi
unilor diplomatice acreditați la 
Sofia.

în prezidiul adunării au luat loc

Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, și alți conducători de 
partid și de stat.

Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
prezentat un raport consacrat suc
ceselor realizate în cei 22 de ani de 
Republica Populară Bulgaria.

RECEPȚIE OFERITA DE AMBASADORUL
R. P. BULGARIA

șah Fl. Gheorghiu conduce autoritar
în runda a X-a a campionatului 

republican de șah, liderul clasa
mentului, Florin Gheorghiu, a re
purtat o nouă victorie întrecîndu-1 
pe Mititelu. în același timp, prin
cipalul său rival, Partoș, a remizat 
cu Soos, iar Ghițescu, și el preten
dent la titlu, cu Ungureanu. Alte 
rezultate : Ciocîltea-Drimer 0—1, 
Șuta-Nacu 1—0. S-au încheiat re
miză partidele : Drozd-Neamțu, 
Voiculescu-Buză și Stanciu-Giin- 
sberger. Botez a întrerupt cu a- 
vantaj la Vaisman, iar Gavrilă la 
Reicher.

în clasament conduce marele 
maestru internațional Florin 
Gheorghiu cu 8,5 puncte, urmat de 
Partoș — 7,5 puncte, Ghițescu și 
Drimer cu cîte 6 puncte fieca
re etc.

POLO

NI ÎNCEPUT campionatele 
EUROPENE FEROVIARE

La ștrandul Tineretului din Ca
pitală a început ieri al doilea cam
pionat european feroviar de polo pe 
apă. în jocurile din cadrul grupe
lor preliminare, echipa României a 
obținut două victorii : 14—0 (3—0, 
3—0, 4—0, 4—0) cu echipa Olan
dei (dimineața) și 10—1 (4—0, 4—0, 
0—0, 2—1) cu Franța (după-amia- 
ză). Alte rezultate din cadrul gru
pelor : R. D. Germană-Belgia 
21—0 ; Bulgaria-Polonia 9—2 ; 
U.R.S.S.-Italia 9—0 : Iugoslavia- 
Franța 18—2 : Bulgaria-Belgia 
9—2 ; R. D. Germană-Polonia 
23—0.

La sediul Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România a a- 
vut loc joi la amiază o adunare a 
ziariștilor din Capitală consacrată 
„Zilei solidarității internaționale a 
ziariștilor”.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Aurelian Nestor, secretar 
general al Uniunii Ziariștilor.

Despre semnificația acestei zile 
a vorbit George Ivașcu, vicepre
ședinte al Uniunii, care, evocînd 
tradițiile de solidaritate ale zia
riștilor români cu ziariștii demo- 
crați din întreaga lume, s-a re
ferit pe larg la politica externă a 
Partidului Comunist Român, în spi
ritul căreia activează întreaga 
noastră presă, slujind nobila cauză

a păcii și a . înțelegerii între po
poare. \

Vorbitorul a exprimat sprijinul 
țării noastre față de cauza dreap
tă a poporului vietnamez, solida
ritatea ziariștilor români, a or
ganizației lor profesionale, cu 
ziariștii progresiști din toate 
țările, care, prin scrisul lor, 
contribuie Ia informarea veridică a 
opiniei publice mondiale, la pro
movarea idealurilor de pace, uma
nitate și progres.

în încheiere, adunarea a adop
tat o telegramă adresată Organi
zației Internaționale a Ziariștilor.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XXII-a 
aniversări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit joi la amiază o recepție.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Apostol, Paul Niculescu-Mizil, 
Ștefan Voitec, Vasile Vîlcu, Gri
gore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai

T E L E G
Tovarășul Ștefan Voitec, pre

ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, a
trimis, cu prilejul celei de-a
XXII-a aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulgaria, o tele
gramă de felicitare tovarășului 
Sava Ganovski, președintele Bi
roului Adunării Populare a Repu
blicii Populare Bulgaria.

tenis Primii finaliști

ai turneului din Capitală

guvernului, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști.

Au luat parte șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

RAME
Cu ocazia celei de-a XXII-a ani

versări a victoriei revoluției socia- 
. liste în Bulgaria, Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Bulgaria, Ivan 
Bașev.

(Agerpres)

Zilele filmului 
bulgar

în cadrul zilelor filmului bulgar, 
organizate cu prilejul sărbătorii 
naționale a Republicii Populare 
Bulgaria, joi seara la Cinemato
graful Republica, a fost prezentat,- 
în spectacol de gală, sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, filmul „Acuzatul nu s-a 
prezentat".

La spectacol au fost prezenți Al. 
Bălăci, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
O. Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, un numeros public.

Au luat parte Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, membri ai ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Spectacolul a fost precedat de 
cuvîntul regizorului Mircea Dră- 
gan, care a reliefat succesele cine
matografiei bulgare și a prezentat 
publicului pe cineaștii Svoboda 
Bîtcivarova, scenaristă, Țvetana 
Ostrovska și Assen Milanov, actori 
din R. P. Bulgaria, realizatori ai 
filmului „Acuzatul nu s-a prezen
tat", sosiți în țara noastră cu pri
lejul acestei manifestări.

Actorul Assen Milanov a mulțu
mit pentru calda ospitalitate cu 
care a fost primită delegația de 
cineaști bulgari în țara noastră.

Filmul „Acuzatul nu s-a prezen
tat" va rula în continuare, timp de 
o săptămînă, pe ecranul aceluiași 
cinematograf. Totodată, la alte 
cinci cinematografe din Capitală 
sînt prezentate filmele bulgărești 
„Tutunul", „Hoțul de piersici", 
„Soare și umbră", „Inspectorul și 
noaptea", „Jocuri întrerupte", pre
cum și o serie de documentare 
realizate de cineaștii din țara ve
cină.

(Agerpres)

Turneul international de fenis din 
Capitală a continuat ieri cu disputa
rea semifinalelor. în proba de simplu 
bărbați, reprezentantul nostru llie 
Năstase s-a calificat în finală elimi- 
nîndu-l cu 7—5, 6—4 pe italianul 
Maioli. A doua semifinală va avea 
loc astăzi dimineață între campionul 
României Ion Țiriac și Pefre Mărmu- 
reanu. Finala probei de simplu femei 
va fi disputată de Janinne Lieffrig 
(Frarja) și Helga Schultze (R. F. Ger
mană), care în semifinale au dispus 
de Cora Schediwy (R. F. Germană) 
cu 6—3, 6—3 și respectiv, ludif Dibar 
(România), cu 6—1, 6—1.

Rezultate din semifinalele celorlal
te probe : dubiu femei : Janinne 
Lieffrig, Evelynne Terras (Franfa)- 
Hella Riede (R. D. Germană), Danu
ta Wieczorek (Polonia) 8—6, 6—1 ; 
Helga Schultze, Cora Schediwy (R.F. 
GormonS)-Maria Kull, Tamara Cialco 
(U.R.S.S.) 6—1, 6—4; dublu bărbați : 
Ion Țiriac, llie Năstase (România)- 
Marcu, Codin Dumitrescu (România) 
6—3, 6—4; dublu m:xt : Ion Țiriac 
(România), Helga Schultze (R.F. Ger-

mană)-Howe (Australia), Maria Kull 
(U.R.S.S.) 2—6, 6—4, 6—4.

Turneul continuă astăzi dimineafă 
de la ora 9 și după-amiază de la ora 
14,30, pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru 10, 11 și 

12 septembrie. Vreme în general 
frumoasă, cu cerul mai mult senin, 
înnorări trecătoare se vor semnala 
în vestul și nordul tării, unde vor 
cădea ploi locale. Vînt potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura se 
menține ridicată în sudul tării și 
va scădea ușor către sfîrșitul in
tervalului în rest. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, iat 
maximele între 19 și 29 de grade. 
Ceată locală. In București vreme în 
general frumoasă cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit din sec
torul vestic. Temperatura în creș
tere ușoară.

O remarcă pe care cred 
că mulți vizitatori ai Bul
gariei o fac : cum se spu
ne aici — fiecare oraș are 
muntele său, sau cel pu
țin o colină, de pe care 
poți admira întreaga pa
noramă. Noaptea, de sus, 
de pe Vitoșa, Sofia apare 
ca o mare de lumini. La 
fel Tîrnovo, orașul „în 
trepte", sau Plovdivul, 
văzut de pe cele 7 coli
ne, sau Varna, sau...

Izvoarele acestor lu
mini sînt noile centrale 
electrice, înălțate în anii 
construcției socialiste.

...înainte de a porni din 
Sofia în călătorie prin o- 
rașele și satele Bulgariei, 
am avut plăcerea să pur
tăm o discuție despre 
dezvoltarea energeticii, 
cu conducerea Comitetu
lui de stat pentru ener
getică și combustibil. 
Primul „contact* cu ma
rile obiective ale electri
ficării l-am avut chiar în 
holul instituției, unde sînt 
expuse fotografii și ma
chete ale hidro și termo
centralelor, barajelor, la
curilor de acumulare. A- 
poi, directorul D. Șoikov 
ne-a prezentat, cu multă 
amabilitate, realizările, 
direcțiile de dezvoltare a 
producției de energie e- 
lectrică, perspectiva în a- 
cest sens. Expunerea a 
fost ilustrată cu hărți, care 
prezentau liniile de joa
să și înaltă tensiune ce 
îmbrățișează întreaga re
publică, unind orașe și sa
te, întreprinderi, așeză
minte culturale, locuințe. 
Zecile de centrale electri
ce „pompează" po magis
tralele aeriene tot mai

multă energie, dînd viață 
uzinelor și fabricilor, mi
nelor și șantierelor, răs- 
pîndind lumina în orașe 
și sate.

— Pentru acest an — 
ne relatează tovarășul 
Șoikov — se prevede ca 
puterea instalată să atin
gă 2 100 MW, iar produc
ția să crească la 11,5 mi
liarde kWh. Industrializa
rea, dezvoltarea agricul
turii, avîntul cultural și 
ridicarea nivelului de trai

lectrică se va dubla, a- 
rată limpede că și în per
spectivă energetica va 
crește într-un ritm care 
va devansa celelalte ra
muri ale producției ma
teriale. în 1970 se preve
de să avem o putere in
stalată de 4 500 MW și o 
producție anuală de 21 
miliarde kWh.

Bulgarii sînt cunoscuți 
ca buni gospodari ai a- 
pelor. Pe afluenții rîului 
Marița s-au construit, în

tralele dau o producție 
de numai 2 miliarde kWh. 
Baza energeticii rămîne 
cărbunele.

...Cu zece ani în urmă, 
geologii au descoperit 
mari zăcăminte de căr
bune inferior într-un loc' 
din apropierea cursului 
Mariței. S-a stabilit că ba
zinul acesta poate asigu
ra cărbunele necesar 
pentru cinci termocentrale 
electrice cu o putere to
tală de 3 500 MW, care

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Izvoare de energia 
și lumină

al populației sînt de ne
conceput fără o creștere 
rapidă a producției de e- 
nergie electrică. De a- 
ceea, partidul și guvernul 
au avut necontenit în a- 
tenție dezvoltarea, într-un 
ritm superior, a producți
ei de energie electrică. 
Faptul că la sfîrșitul anu
lui trecut s-a produs de 
două ori mai multă ener
gie electrică decît în 1960, 
iar în actualul cincinal 
producția de energie •-

ultimii ani, mai multe la
curi de acumulare cu un 
volum total de 1,2 miliar
de m c de apă. Cele două 
centrale electrice subte
rane de la Batak sînt pu
se în funcțiune de apele 
captate pe 'o distanță de 
peste 70 km. Este explica
bil, pentru că rîurile nu 
au debite mari de apă 
De aceea, nici nu pot 
constitui principala bază 
de dezvoltare a energeti
cii. In prezent, hidrocen

să funcționeze timp de 
60-70 de ani. Cărbunele 
se află la suprafață și se 
exploatează numai prin 
cariere.

Primii „pionieri" ai a- 
cestor locuri au fost mi
nerii. Au început desco- 
pertările — înlăturarea 
stratului de pămînt de la 
suprafață. Excavatoarele 
au ajuns la straturile de 
cărbune. Primele tone de 
cărbune au fost livrate 
industriei. Pe cîmpurile

carbonifere au fost aduse 
apoi mașini moderne, 
de mare capacitate. în 
prezent, zilnic 10 000 de 
tone de cărbune sînt li
vrate centralelor termo
electrice. .

Complexul „Marița" i". a 
început să se contureze 
abia în 1958, cînd con
structorii au atacat lucră
rile la prima termocentra
lă. In 1960 a fost decla
rat șantier al tineretului. 
Lucrările au avansat ra
pid. Unul după altul, șase 
turboagregate au fost 
puse în funcțiune la Cen
trala termoelectrică Mari
ța Est I, care în prezent 
are o putere instalată de 
500 MW. Inginerul Di- 
mo Dimov ne condu
ce prin hala turbine
lor, Ia tablourile de 
comandă de la distanță, 
în sala cazanelor. Para
metrii de funcționare sînt 
înalți. Gradul de automa
tizare, de asemenea.

La o distanță de aproa
pe 50 km de aci este 
în plină construcție ter
mocentrala electrică Ma- 
rița-Est II, care va a- 
vea o putere instalată de 
600 MW. Luna aceasta 
urmează să intre în func
țiune primul grup de 150 
MW. S-au început lucră
rile de construcție și la 
termocentrala electrică 
Marița III, care va avea 
o putere instalată de 800 
MW. Iar salba de termo
centrale de la Complexul 
energetic Marița continuă 
să crească.

Burgas. Vizităm marele 
combinat petrochimic.

Procesele tehnologice ne
cesită un consum mare 
de energie electrică. De 
aceea, o dată cu combi
natul s-a Construit și o 
centrală termoelectrică cu 
o putere do 100 MW, care 
folosește drept combusti
bil păcura. în prezent, se 
fac lucrări pentru dez
voltarea centralei la 300 
MW.

Varna. La Combinatul 
chimic din valea Dev- 
nel este în construc
ție o nouă centrală ter
moelectrică de mare ca
pacitate. Ea va fi alimen
tată cu combustibili din 
import, care vor fi trans
portați pe apă, și va asi
gura energie pentru com
binat și uzinele din jur. 
Aici vor fi montate trei 
turbogeneratoare de 200 
MW fiecare.

Iată doar cîteva dintre 
marile obiective energe
tice ale Bulgariei. Specia
liștii energeticieni ne-au 
vorbit și despre noi obiec
tive, prevăzute în planul 
de perspectivă. Printre al
tele, la loc de frunte se 
află hidrocentrala care 
urmează să se constru
iască în comun cu țara 
noastră, la Izlaz-Somovit, 
pe Dunăre.

...La planșete, proiec- 
tanții energeticieni. fi
xează, în linii și cifre, o- 
biective energetice noi, 
puteri noi pentru dezvol
tarea economiei Bulgariei 
socialiste, potrivit planu
lui cincinal șl de perspec
tivă.

Gheorghe RADEL
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MINISTRUL DE EXTERNE 
AL ROMÂNIEI LA MILANO

5? > VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
O IMPUNĂTOARE

MANIFESTAȚIE LA

18 ani de la proclamarea R. P, D. Coreene

MIL'ANO 8. — Corespondentul 
Agerpres, I. Mărgineanu, transmi
te : După încheierea convorbirilor 
oficiale, continuîndu-și vizita în 
Italia, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a sosit joi 
la Milano. Oaspetele român este 
însoțit de Mario Zagari, subsecre
tar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Italiei, și Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la 
București. împreună cu ministrul 
de externe al țării noastre se află 
ambasadorul României la Roma, 
Cornel Burtică. La sosirea pe aero
portul din Milano, Corneliu Mănes
cu a fost întîmpinat de prefectul 
orașului și de alte oficialități lo
cale. ” f \

în cursul dimineții, au fost vizi
tate uzinele „Alfa Romeo". Oas-

. .... , ..... ,

petele a fost însoțit în hala de 
montaj, pe pista de încercare, pre
cum și în alte secții ale uzinei, de 
președintele Consiliului de admi
nistrație, Luraghi, care a dat ex
plicații, înfățișînd aspecte din ac
tivitatea uzinei. După-amiază s-a 
făcut o vizită la uzinele „Pirelli". 
Directorul, Ludovico Pirelli, a pre
zentat ministrului român istoricul 
uzinei, după care au fost vizitate 
cîteva secții.

Seara, subsecretarul de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe' al 
Italiei, Mario Zagari, a oferit un 
dineu în cinstea ministrului de ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia și a persoanelor care îl în
soțesc. Au participat oficialități 
locale, oameni de cultură și mem
bri ăi conducerilor uzinelor vizi
tate.

YOKOSUKA
Mitingul de la Phenian

Președintele Siriei despre recenta tentativă de

i-

„Perspective fructuoase11

TOKIO 8 (Agerpres).— Miercuri, 
în orașul japonez Yokosuka a avut 
loc un mare miting de protest la 
care au participat peste 12 000 de 
persoane. Reprezentanții orașelor 
Yokosuka, Yokohama și Tokio.au 
protestat împotriva extinderii a- 
gresiunii americane în Vietnam, 
împotriva ancorării în porturile 
japoneze a submarinelor și nave
lor militare atomice americane și 
împotriva încercării de a transfor
ma Japonia într-o bază nucleară a 
S.U.A. în Orientul îndepărtat.

La miting au luat cuvîntul pre
ședintele C.C. al Partidului Comu
nist- din Japonia, Sanzo Nosaka, 
președintele Partidului Socialist, 
Kozo Sasaki, secretarul general al 
Consiliului general al Sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.Y.O.), Akira 
Ivai, precum și alte personalități 
ale vieții politice japoneze.

PHENIAN 8 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.C;T,C., cu 
prilejul aniversării a 18 ani de la 
proclamarea. Republicii Populare 
Democrate Coreene, în sala Tea- 

■ trului Mare din Phenian a avut 
loc. un miting.

Kim. Guan Hiop, vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al 
R. P. D. Coreene, vicepreședinte al

C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, a prezentat un raport în 
care a trecut în revistă rezultatele 
obținute de R.P.D. Coreeană în 
diferite domenii ale vieții econo
mice, politice și sociale. El a ex
primat sprijinul total al poporului 
coreean pentru lupta dreaptă a 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii Statelor Unite.

Declarațiile lui V. David
PRAGA 8 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o ședință a Comisiei 
pentru afacerile externe a Adu
nării Naționale a R. S. Cehoslo
vace, Vaclav David, ministrul a- 
facerilor externe al R.S.C., a ară
tat că agresiunea S.U.A. împotriva 
poporului vietnamez reprezintă o

Presa italiană 
româno-italiene

despre convorbirile

ROMA 8 — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, trans
mite : Presa italiană continuă să 
publice pe larg comentarii în le
gătură cu vizita pe care o face în 
Italia ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu. 
De asemenea, o serie de ziare, 
printre care „11 Messaggero", „La 
Stampa" și „L’Unitâ", publică in
tegral sau redau fragmente ample 
din Comunicatul comun româno- 
italian, dat publicității miercuri 
seara. Ziarul „II Giorno" sublinia
ză spiritul cordial.al întrevederilor 
bilaterale și hoțărîrea--comună a 
celor două părți de â-și intensifica 
eforturile în vederea destinderii, 
pentru consolidarea păcii si secu
ritate europeană, deși există 
tive de îngrijorare pricinuite
situația internațională. Calea spre 
aceste obiective este în primul rînd 
cea economică și culturală, men
ționează ziarul, constatînd optimis
mul manifestat în legătură cu dez
voltarea pe viitor a schimburilor

mo
de

comerciale și a colaborării în do
meniul industrial. Din punct de 
vedere politic, încheie ziarul, s-au 
obținut rezultate pozitive care 
confirmă oportunitatea contactelor 
între țări cu sisteme sociale și po
litice diferite.

„11 Tempo" menționează că, în 
cursul convorbirilor ministrului de 
externe român cu oficialitățile ita
liene, (între Italia și România s-a 
înnodat din nou o legătură de sen
timente și culturală care, în ace
lași timp cu reafirmarea intere
sului pentru întărirea relațiilor e- 
conomice, constituie, un fapt, nou 
de care trebuie să se țină seama, 
într-un articol intitulat „Perspec
tive fructuoase pentru relațiile ita- 
lo-române“, ziarul „Paese Sera" 
arată, că întîlnirile bilaterale s-au 
încheiat pozitiv. Discuțiile, con
crete și sincere au fost purtate pe 
baza principiilor care fac posibilă 
și fructuoasă coexistenta între state 
cu regimuri social-politice dife
rite, scrie ziarul.

T. NILSSON:
Suedia dorește întărirea
contactelor cu țările din Est

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la o adunare elec
torală din orașul Jenkeninge, 
Torsten Nilsson, ministrul aface
rilor externe al Suediei, a vorbit 
despre importanța procesului de 
apropiere între Est și Vest pen
tru reglementarea relațiilor din 
Europa. Vorbitorul a arătat că 
situația politică din Europa se află 
sub semnul unor contacte tot mai 
intense între țările din Est și cele 
din Vest, în primul rînd în dome
niul cultural și economic.

Suedia dorește sincer întărirea 
contactelor cu țările din răsăritul

Europei. Ea se pronunță împotriva 
a tot ceea ce duce la scindarea 
continentului european, a spus 
Nilsson.

amenințare serioasă pentru pacea 
mondială și o încălcare a princi
piilor dreptului internațional, 
exercitînd o influență negativă a- 
supra evoluției situației interna
ționale. Cehoslovacia, a declarat 
Vaclav David, va sprijini și pe vi
itor cererile cuprinse în declarația 
în patru puncte a guvernului R.D. 
Vietnam și programul în cinci 
puncte al F.N.E. din Vietnamul de 
sud. Aceasta este baza rațională 
pentru soluționarea justă a pro
blemei vietnameze. Ministrul de 
externe al R. S. Cehoslovace a a- 
rătat, apoi, că politica externă a 
țării sale are drept scop să con
tribuie la soluționarea problemei 
securității europene. El a relevat 
apoi importanța contactelor din
tre conducătorii R. S. Cehoslova
ce și reprezentanții unor guverne 
ale țărilor Europei occidentale în 
vederea întăririi securității euro
pene și dezvoltării colaborării paș
nice fructuoase dintre popoarele 
europene.

DAMASC 8 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Nureddin al A- 
tassi, referindu-se miercuri la în
cercarea nereușită de lovitură de 
stat din Siria, a declarat că com
plotiștii ținteau să deschidă dru
mul pentru „reacțiune, pentru mo
nopolurile petrolifere și pentru im
perialism". Potrivit afirmațiilor 
sale, complotiștii urmăreau să îm
piedice desfășurarea revoluției și 
să anuleze victoriile ei în dome
niul intern și extern". El a atras 
atenția asupra faptului că acest 
complot a intervenit „în timp ce 

‘guvernul sirian cerea firmei „Irak 
Petroleum Kompany" să sporească 
plățile pe care le face statului si
rian pentru unele concesii acor
date de această țară".

Pavilionul românesc vizitat 
de președintele I. B. Tito

După vizita șahinșahului
Iranului in R.P. Bulgaria

SOFIA 8 (Agerpres). — La Sofia 
a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi, în R. P. Bulgaria și la discu
țiile purtate cu Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, și cu 
Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria.

în comunicat se arată că în 
cursul convorbirilor, desfășurate

Campanie electorală sub adăpostul 
baionetelor; iată o imagine carac
teristică a vieții politice din Vietna
mul de sud înaintea „alegerilor" de 
la 11 septembrie. La Saigon și în 
alte localități, poliția se găsește în 
stare de alarmă gata să intervină 
împotriva populației care boicotează 
în masă această farsă electorală

. i -ii l"

BUENOS AIRES 8 (Agerpres).— 
Studenții centrelor universitare 
din Argentina au declarat rpiercqri 
o grevă generală în semn de pro
test împotriva hotărîrii guvernului 
argentinean de a suspenda auto
nomia universităților din țară și 
împotriva detențiunii a numeroși 
studenți și profesori universitari.

într-o atmosferă sinceră, de înțe
legere reciprocă, s-a Constatat că 
există posibilități reale pentru 
dezvoltarea relațiilor bulgaro-ira- 
niene. în special în domeniul eco
nomic.

Partea bulgară și cea iraniană 
își exprimă convingerea fermă că 
relațiile dintre state trebuie să se 
bazeze pe principiul coexistenței 
pașnice, a cărui aplicare consec
ventă-poate contribui la slăbirea 
încordării în lume și la extinderea 
colaborării internaționale.

Cele două părți și-au exprimat 
profunda îngrijorare în 
cu evoluția primejdioasă a eveni
mentelor din Asia de sud-est și 
în special din Vietnam. Ele consi
deră că problema vietnameză poa
te fi soluționată numai pe baza 
acordurilor de la Geneva din 1954. 
acordîndu-se poporului vietnamez 
dreptul de a-și hotărî singur soar- 
t§, fără amestec din afară.

Cele două părți se pronunță 
pentru dezarmarea generală și to
tală, pentru crearea de zone denu- 
clearizate, pentru convocarea unei 
conferințe internaționale în pro
blema dezarmării.

legătură

Adoptarea unor rezoluții 
la Congresul sindicatelor britanice

LONDRA 8 (Agerpres). — Cel 
de-al 98-lea Congres al sindica
telor britanice (T.U.C.), ale cărui 
lucrări continuă la Blackpool, a 
adoptat joi, în unanimitate, o re
zoluție în care se pronunță împo
triva bombardamentelor america
ne asupra Vietnamului de nord. în 
rezoluție se subliniază că înceta
rea bombardamentelor aviației a- 
mericane asupra Vietnamului de 
nord ar constitui „un pas spre sta
bilirea unei atmosfere propice care 
să asigure o pace durabilă pen
tru poporul vietnamez, atît de greu

lovit de război". Tot în cursul a- 
celeiași ședințe a fost votată o re
zoluție care condamnă declarația 
unilaterală de independență a Rho- 
desiei de sud. Rezoluția denunță 
„regimul rasist instaurat în Rho
desia de sud de Ian Smith" și se 
pronunță pentru egalitatea în drep
turi a tuturor cetățenilor acestei 
țări. Ca și în anii precedenți, par
ticipant la dezbateri au adoptat, 
de asemenea, o rezoluție care con
damnă orice formă de discrimina
re rasială.

PRAGA 8 (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei solidarității internațio
nale a ziariștilor, Organizația In
ternațională a Ziariștilor (O.I.Z.) a 
adresat un apel în care se subliniază 
că în prezent cînd situația interna
țională este încordată datorită agre
siunii Statelor Unite împotriva po
porului vietnamez, ziariștilor le re
vine o mare responsabilitate în ceea 
ce privește informarea justă a opi
niei publice. „Indiferent de con
cepțiile lor politice, se arată în a- 
pel, sarcina ziariștilor este în pri
mul rînd de a informa corect și 
de a mobiliza popoarele la luptă 
împotriva agresorilor, împotriva 
dușmanilor libertății popoarelor'-. 
O.I.Z. subliniază că deși numeroși 
ziariști sînt persecutați pentru că 
au spus adevărul, mișcarea de so
lidaritate democratică a ziariștilor 
din lumea întreagă a înregistrat 
succese în ultima vreme.

în încheiere, O. I. Z. cheamă pe 
ziariștii din lumea întreagă să săr
bătorească ziua de 8 septembrie 
sub semnul solidarității cu eroicul 
popor vietnamez care luptă împo
triva agresiunii S.U.A.

De mai multe zile, capitala 
Republicii Socialiste Croația, 
orașul Zagreb, trăiește sub sem
nul manifestării tradiționale pe 
care o găzduiește în fiecare 
toamnă — Tîrgul internațional. 
Chiar și turistul, venit de cîte
va minute în Zagreb, poate găsi 
cu ușurință drumul spre tîrg, 
alăturîndu-se șirurilor de oa
meni ce se îndreaptă spre pa
vilioanele de pe malul drept al 
Savei. Înainte de a ajunge la 
destinație, călătorul are plăcuta 
surpriză de a vedea, pe terenu
rile din dreapta și din stingă 
Savei, un adevărat oraș înălțat 
în numai cîțiva ani. Este un 
nou cartier al Zagrebului, care 
va avea în 1980 peste 250 000 
locuitori.

La deschiderea tîrgulul au 
participat președintele R.S.l1. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu 
soția, președintele Vecei Execu
tive Federale, Petar Stambo- 
lici, secretarul politic al C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Croația, Vladimir Bakarici și 
alți conducători de partid și de 
stat.

La pavilionul Republicii So
cialiste România, președintele 
Iosip Broz Tito și ceilalți con
ducători au fost intîmpinați de 
Aurel Mălnășan, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste Româ
nia in R.S.F. Iugoslavia, Nicolae 
Pavel, directorul pavilionului 
român, și Viorel Vlad, șeful A- 
genției economice a Republicii 
Socialiste România la Belgrad. 
Vizitatorii au admirat cu acest 
prilej exponatele prezentate de 
întreprinderile de comerț exte
rior din țara noastră. Conducă
torii de partid și de stat iugo
slavi, precum și ceilalți vizita
tori, au dat o înaltă apreciere 
calității produselor românești.

N. PLOPEANU
Belgrad 8

Procesul în 4't

înaintea celei de-a 16-a
Conferințe Pugwash

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — La 
7 septembrie. în localitatea Ja- 
blonna de lîngă Varșovia s-a des
chis ședința Comitetului perma
nent al Conferinței Pugwash, la 
care au fost discutate problemele 
legate de pregătirea celei de-a 16-a 
Conferințe Pugwash. Conferința se 
va întruni la 11 septembrie în lo
calitatea Sopot din Polonia.

Paralel, cu această ședință, la Ja- 
blonna a avut loc cea de-a patra 
conferință a grupului internațio
nal de lucru pentru securitatea 
europeană. La conferință au _ fost 
discutate aspecte ale securității 
europene și problema dezvoltării 
colaborării internaționale a tutu
ror țărilor europene.

PAPEETE 8 (Agerpres). — Gene
ralul de Gaulle s-a întîlnit 
miercuri — prima zi a vizitei 
sale în Tahiti — cu conducătorii 
politici ai insulei. Cu acest prilej, 
președintele Adunării teritoriale 
din Tahiti, Jacques Tauraa, a ținut 
un discurs în care a evocat prin
cipalele probleme ale Polineziei 
franceze. în cuvîntul de răspuns, 
generalul de Gaulle a asigurat pe 
conducătorii locali că pătrunderea 
vieții moderne în Tahiti nu va al
tera caracterul specific al popu
lației care locuiește în insulă.

„cazul Ben Barka
La Paris, în fața Tribunalului cu 

jurați al Senei se desfășoară proce
sul celor inculpați de răpirea liderului 
politic marocan Ben Barka. Aflîndu-se 
în exil politic în străinătate, Ben 
Barka a fost atras la Paris unde a 
fost răpit de necunoscuți în octom
brie anul trecut, cu concursul a doi 
polițiști francezi. De atunci nu se mai 
știe nimic de soarta sa. Versiunea 
oficială este că Ben Barka a fost răpit 
la instigarea ministrului de interne al 
Marocului, generalul Ufkir, cu ajuto
rul serviciilor speciale marocane și al 
unor lucrători ai poliției franceze.

Ce s-a întîmplat cu Ben Barka după 
răpire ? Deocamdată actul de acu
zare nu poate reține acuzația de asa
sinat. în boxă nu au apărut decît com
plicii primei etape — răpirea, respec-

ti

HANOI 8 (Agerpres). —-Agen
ția V.N.A. anunță că joi a fost 
dată publicității o declarație a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, referitoare la farsa 
electorală pregătită de S.U.A. și 
administrația de la Saigon în 
Vietnamul de sud.

în declarație se arată că din 
februarie 1966, cînd a avut loc 
conferința de la Honolulu, S.U.A. 
și clica Thieu-Ky au dus o campa
nie susținută de propagandă în 
favoarea formării unui „guvern 
liber" în Vietnamul de sud, scop 
în care la 11 septembrie vor avea 
loc „alegeri" pentru o adunare 
constituantă. Declarația sublinia
ză faptul că prin această farsă 
electorală, S.U.A. încearcă să 
creeze o bază „legală" în vederea 
intensificării în continuare a 
războiului lor de agresiune și a 
luării inițiativei pe frontul din 
Vietnamul de sud. Amintind că 
Frontul Național de Eliberare, 
singurul reprezentant autentic al 
populației din Vietnamul de sud, 
a subliniat că „așa-numitele. „ale
geri pentru^.p^adunare constituan
tă" nu sînt- decît-un simulacru 
al democrației', libertății și inde
pendenței", declarația Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam arată că guvernul R. D. Viet
nam condamnă cu severitate, la 
rîndul său, aceste alegeri, decla- 
rînd că nu va recunoaște rezul
tatul lor.

Kg BELGRAD. La Belgrad Șl Cairo 
a fost dat publicității comunica

tul comun cu privire la vizita între
prinsă în R.S.F. Iugoslavia, între 2 șl 
6 septembrie, de dr. Mohamed Abdel 
Kader Hatem, vicepreședinte al Con
siliului Executiv al R.A.U., însărcinat 
cu problemele culturii, orientării na
ționale și turismului. Cu acest prilej 
— se arată în comunicat — cele 
două părți și-au exprimat dorința 
de a extinde în continuare relațiile 
reciproce dintre cele două țări.

au fost create peste 59 de mii de 
muzee, camere și colțuri ale luptei 
oamenilor sovietici. Deschiderea 
festivă a lnttlnirii a avut loc în pre
zența unor veterani de război, in 
frunte cu I. S. Konev, mareșal al 
Uniunii Sovietice.

■ SOFIA. Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Co

munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a 
primit marți pe Einar Olgersson, pre
ședintele Partidului socialist unit din

Islanda, care se află într-o vizită în 
R. P. Bulgaria.

H BANGUI. Intr-un comunicat a- 
dresat populației Africii Centrale 

și difuzat în repetate rîndurl Ia pos
turile de radio Bangui, colonelul Bo- 
kassa, președintele Republicii Africa 
Centrală, a lansat un sever avertis
ment tuturor celor care încearcă să 
comploteze împotriva regimului. EI 
face apel la menținerea ordinii șl 
păcii în întreaga țară.

■ CAPETOWN. Intr-o declarație 
făcută miercuri, ministrul Justi

ției al R.S.A. a arătat că din cerce
tările de ptnă acum nu rezultă că 
la baza asasinării șefului guvernului, 
Verwoerd, ar fi existat vreun motiv 
special și a infirmat zvonurile că a- 
tentatul ar fi fost pus la cale de o 
conspirație. El a adăugat că asasi
nul a acționat de unul singur.

vor da 150 de reprezentații la Paris 
și tn alte municipalități suburbane.

ra ANKARA. Joi dimineața a pă- 
răsit Ankara. îndreptîndu-se 

spre Washington, ministrul afaceri
lor externe al Turciei, Ihsan Sabrl 
Caglayangii. Discuțiile sale cu ofi
cialitățile S.U.A. se vor referi în spe
cial la acordurile militare turco- 
amerlcane. In cercurile politice din 
Ankara se subliniază că deși guver
nul turc rămîne atașat sistemului in
tegrat al N.A.T.O., el consideră to
tuși că o serie de acorduri militare 
pe care le-a încheiat cu guvernul a- 
merican necesită o revizuire substan
țială întrucît ele au devenit incom
patibile cu suveranitatea națională a 
Turciei.

MOSCOVA. La Moscova s-a 
- ’ deschis la 8 septembrie întîlnl- 

rea învingătorilor marșului turistic 
unional al comsomoliștilor șl tinere
tului, la care au participat 10 mili
oane de tineri. Străbătînd drumurile 
parcurse de eroii războiului civil șl 
războiului de apărare a patriei, tine
rii au adunat relicve pe baza cărora

înainte cu cîteva ore de plecarea din portul New York spre Cherbourg 
(Franța), în sala mașinilor cargoului vest-german „Hanseafik" a izbucnit 
un puternic incendiul Cele cîteva sute de persoane care se aflau la bor

dul cargoului au fost de urgență evacuate
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■ BUDAPESTA. Agenția M.T.I. a- 
nunță că miercuri după-amiază 

la Budapesta au Început tratativele 
ungaro-lranlene. Din partea Iraniană, 
la tratative participă șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi, iar 
din partea ungară — Istvan Dobi, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, și Gyula Kallai, pre
ședintele guvernului revoluționar 
muncltoresc-țărănesc ungar.

B ALGER. Tn prezența președin
telui Consiliului Național al Re

voluției Algeriene, Houari Boume
dienne, Joi seara a început pe sta
dionul din Alger faza finală a pri
mului festival național de artă popu
lară din Algeria.

NEB DJIBUTI. Tn capitala Somaliei 
““ franceze au avut Ioc ciocniri tn 
cursul cărora grupuri de manifestant! 
au aruncat cu pietre asupra trupelor 
si poliției venite să-l împrăștie. 
In urma acestor tulburări, guverna
torul acestui teritoriu a avertizat că 
guvernul va lua toate măsurile ne
cesare pentru a Ie pune capăt, popu
lația somaleză continuă să organi
zeze de mai 
masă, cerînd

multă vreme acțiuni de 
independenta.

ta Paris a început celH PARIS.
de-al 14-lea Festival cultural in

ternațional studențesc, organizat de 
Uniunea Națională a Studenților din 
Franța (UiN.E.F.). Timp de două săp- 
tămîni 50 de ansambluri artistice stu
dențești din 40 de țări, printre care 
șl din Republica Socialistă România,

■ PEKIN. O delegație parlamen
tară din Republica Somalia, con

dusă de șeicul Mukblar Mohamed 
Hussein, președintele Adunării Na
ționale a Somaliei, a sosit la Pekin 
intr-o vizită de prietenie. La aero
port, delegația a fost întîmpinată de 
Ciu De, președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină, șt 
de alte persoane oficiale.

B PRAGA. La invitația ministrului 
comerțului exterior al R. S. 

Cehoslovace, F. Hamouz, 
sosit într-o vizită de 4
Wiiloch, ministrul comerțului și na
vigației al Norvegiei.

la Praga a 
zile Rare

«BRAZZAVILLE. Președintele Re
publicii Congo (Brazzaville), 
Massemba Debat, a semnat un decret 

privind crearea Consiliului național 
pentru cercetări științiiice și tehnice.

■ WASHINGTON. Președintele 
Johnson a primit joi Ia Casa 

Albă pe generalul Ne Win, șeful sta
tului Birmania, care întreprinde o 
vizită oficială în S.U.A.

■S CIUDAD DE PANAMA, 
pitala statului Panama 

sfîrșil festivalul internațional 
mulul. „Marele premiu Panama" a 
fost acordat filmului sovietic „Ham
let". Premiul întîi a fost acordat fil
mului polonez „Sora îngerilor, 
Jeanne*. Filmul francez „La tntîm- 
plare, Balthazar* a primit premiul 
special al juriului.

Tn ca- 
a luat 
al til-

■ NEW YORK. Noi scăderi ale 
cursurilor acțiunilor s-au înre

gistrat miercuri la bursa din New 
York tn toate compartimentele nego
ciate.

I
I

■.

tiv numai șase din 13 inculpați. Acu
zații din boxă sînt: Antoine Lopez, 
inspector principal la Compania „Air- 
France" la Orly, care se afla în ma
șina poliției cu care a fost arestat 
Ben Barka, Souchon și Voitot, ofițeri 
de poliție, care i-au răpit, prezentîn- 
du-1 apoi lui Lopez și celorlalți com
plici ai acestuia ; Bernier, ziarist fran
cez, care împreună cu alte două per
soane l-au atras pe Ben Barka la în- 
tîlnirea de pe Bulevardul Saint Ger
main, El Mahi, comisar de poliție ma
rocană și student la Paris, nepotul ge
neralului marocan Ufkir.

Printre ceilalți șapte inculpați — care 
lipsesc de la proces — se află și ge
neralul Ufkir. Judecarea eventuală în 
contumacie a acestuia, care deține 
funcția de ministru de interne al Ma
rocului, țară cu care Franța întreține 
relații normale, reprezintă un caz rar 
în analele judiciare. Guvernul marocan 
a și anunțat că, nu recunoaște nici o 
valabilitate a acestui proces, deși un 
observator marocan va asista la dez
bateri.

După părerea presei pariziene, dez
baterile, care vor dura o lună, se 
anunță a fi încordate dat fiind carac
terul procesului, cît și faptul că multe 
puncte ale afacerii au rămas încă 
obscure.

Tncepînd de luni dezbaterile pro
cesului autorilor răpirii lui Ben Barka 
umplu zilnic cronica judiciară a zia
relor. Dezbaterile au devenit mai ani
mate de marți o dată cu interogatoriul 
de fond al acuzaților aflați în boxă. 
Președintele Perez caută să reconsti
tuie riguros și cu răbdare filmul fap
telor care au precedat răpirea în spe
ranța că va descoperi ceva mai mult 
decît a dezvăluit instrucția și pentru a 
fixa totodată răspunderile fiecă
ruia dintre cei acuzați. Ofensiva 
contra tăcerilor și disimulărilor acuza
ților a continuat miercuri, cînd a avut 
loc audierea de „încercuire" a aces
tora. Atmosferă încordată și apăsătoare 
în sală : reticențe, negări. Acuzații dau 
sute de detalii pe care le repetă în 
mod obositor. Partea civilă și apăra
rea prin multe întrebări. Adesea ba
nale. Procurorul caută să forțeze ade
vărul tulburînd uneori prin compara
țiile sale subtile pe acuzați. Avocatul 
părții civile interoghează viguros la 
rîndul său pe acuzați spre a smulge 
unele licăriri de adevăr. Dar adevărul 
nu apare încă asupra esențialului : 
soarta lui Ben Barka și răspunderile 
pentru dispariția acestuia. Cea de-a 
treia zi s-a dovedit așadar „dezamăgi
toare", după cum relata și „Le 
Monde". în general, dezbaterile de 
pînă acum n-au stîrnit interes prea 
mare cu excepția unor rare momente.

Al. GHEORGHIU
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