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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BRAȘOV

Așezată la arcul Carpaților, ca o poartă deschisă între Transilvania, Muntenia și Moldova — dezvoltîn- du-și în anii socialismului într-un ritm accelerat industria, agricultura și cultura, bogată și prosperă— regiunea Brașov este o mîndrie a patriei noastre....încă din zorii zilei, în fața modernului pod de piatră de la Dîrste— pitorească intrare a orașului — s-au adunat mii de brașoveni, tineri și vîrstnici, oameni de cele mai felurite profesii, pentru a ura oaspeților dragi „bun venit" în orașul de la poalele Tîmpei. Sînt reprezentanți ai harnicilor locuitori ai regiunii — români, maghiari, germani — care înfrățiți, muncind umăr la umăr, dau o nouă înfățișare acestor meleaguri, aduc o prețioasă contribuție la construcția socialismului în patria noastră. Aici, la Dîrste, se înalță simbolic 
o masivă poartă de cetate, cu turle și crenele, străjuită de vechea stemă a Brașovului. în fața porții pe stîlpi înalți, evocatoare embleme simbolizînd Brașovul contemporan — tractoare, autocamioane, rulmenți, combinate chimice. în prezent, în regiunea Brașov se realizează 11 la sută din producția industrială a țării și peste 20 la sută din producția industriei constructoare de mașini....Ora 8. Puternice aclamații șl urale — care cresc continuu — vestesc apropierea coloanei mașinilor oficiale. Zecile de mii de brașoveni își manifestă emoționant dragostea nețărmurită față de Partidul Comunist Român — călăuza încercată a poporului nostru.Răsună glasul de aramă al trîm- bițelor. Străjerii aflați pe metereze dau onorul. în mod simbolic, porțile cetății se deschid larg, primitoare.Oaspeții sînt salutați de tovarășii Gheorghe Pană, prlm-secre- tar al Comitetului regional de partid Brașov, Ion Mărcuș, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, de alțl reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Primul secretar al comitetului regional de partid rostește un cald cuvînt de bun sosit pe ospitalierele meleaguri ale Țării Bîrsei. Se dă citire unui mesaj, imprimat pe pergament, din partea cetățenilor Brașovului ! „Sfatul 
Brașovului, dînd ascultare vredni
cilor săi locuitori, din luminată 
ți curată inimă, vă spune un bun 
venit pe pământul străvechi al 
Țării Birsei — așezat in inima pa
triei noastre — martor încercat al 
vremurilor de adinei frământări 
sociale, dar și de lupte glorioase 
ale poporului român pentru liber
tate și unitate națională". încadrat de doi cetățeni în tradiționalele vestminte ale vechilor dregători ai burgului, președintele sfatului popular orășenesc, tov. Gheorghe

Printre constructorii 
autocamionului românesc

Uzina de autocamioane „Steagul Roșu" se profilează impunătoare la intrarea orașului, vestind prin masivitatea halelor ei caracteristicile dominante ale economiei orașului Brașov. Produsele ei — autocamioanele Carpați și Bucegi — străbat azi în lung și în lat șoselele țării, integrîndu-se ca un element familiar în peisajul modern. La perfecționatele mașini și agregate ale uzinei muncesc înfrățiți români, maghiari și germani — peste 12 000 de muncitori, tehnicieni, ingineri, care se străduiesc să ridice continuu prestigiul mărcii autocamionului românesc în țară și dincolo de hotarele ei.La intrarea în uzină, conducătorii de partid și de stat sînt întâmpinați de tov. Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de ing. Gheorghe Trică, director general al întreprinderii, ing. Constantin Șuțu, secretarul comitetului de partid, de alți re-

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, llie Verdeț, Leonte Răutu, 
Janos Fazekas, Constantin Pirvulescu și Ion Popescu-Puțuri au sosit joi dimineața in regiunea Brașov. 
Conducătorii de partid și de stat vor vizita obiective industriale, agricole și de interes social-cultural 
și vor discuta cu oamenii muncii, cu activul de partid și de stat din regiune, despre activitatea 
desfășurată pentru transpunerea in viață a sarcinilor prevăzute de planul cincinal, precum și despre 
măsurile ce trebuie luate in continuare in vederea îndeplinirii exemplare a vastului program de 
desăvirșire a construcției socialiste elaborat de Congresul al IX-lea al P. C. R.

Dumitrescu, oferă oaspeților cheia cetății și mesajul de salut. Bătrînul muncitor Gavrilă Pricop — fost decenii de-a rîndul strungar la uzinele „Tractorul" — îi întîmpină pe conducătorii de partid și de stat cu tradiționala pîine și sare, iar tinere, în costume naționale românești, ungurești, germane, le oferă ploști cu vin, marame și ștergare cu motive populare. Cu obrajii îmbujorați de emoție, pionierii îi îmbrățișează pe oaspeți, umplîndu-le brațele cu florile acestui anotimp. Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru frumoasa primire, pentru caldele sentimente exprimate în numele locuitorilor orașului și regiunii.Ca prin albia unui adevărat fluviu de entuziasm popular, coloana de mașini înaintează spre oraș. Văzduhul se umple de puternice ovații, în fața mașinilor se aștern covoare de flori. Faimoasa alee cu plopi anunță cu splendida ei simetrie primul popas în inima industrială a Brașovului contemporan.

prezentanți ai conducerii uzinei șl ai organizațiilor obștești. Muncitorii din schimburile II și III, pre- zenți în număr mare în incinta uzinei, fac o vie manifestație de dragoste conducătorilor de partid și de stat — expresie a devotamentului pentru partid și Comitetul său Central — dau glas hotărîrii lor de a traduce în viață și mai departe înțeleaptă politică a partidului de industrializare socialistă a țării.în fața autocamioanelor fabricate de colectivul uzinei, oaspeții cer amănunte cu privire la caracteristicile tehnice, perfecționările aduse, noile performanțe realizate. Se apreciază ca pozitivă realizarea u- nor perfecționări prin care se reduce consumul de benzină. E un drum bun — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu — un drum pe care uzina trebuie să pășească înainte cu perseverență pentru a face autocamioanele românești cît mai competitive pe piața interna

Locuitorii Brașovului fac o entuziasta primire conducătorilor de partid și de statțională. Sînt prezentate apoi conducătorilor de partid și de stat prototipurile unor noi modele de autocamioane pe care uzina urmează să le introducă în fabricație în viitorul apropiat. Prototipurile sînt examinate cu atenție. Directorul general arată că la sfîrșitul cincinalului, producția globală a uzinei va fi de circa trei ori mai mare decît în 1965, trei sferturi din sporul de producție obținîndu-se pe seama creșterii productivității muncii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de amplasarea viitoarelor obiective, subliniind însemnătatea folosirii cît mai economicoase și productive a spațiilor și utilajelor.De-a lungul fluxului tehnologic, este înfățișată biografia pasionantă a autocamionului. Apare evidentă strădania colectivului pentru. organizarea științifică a producției și a muncii. Apreciind ceea ce s-a făcut pînă acum, tovarășul Nicolae Ceaușescu relevă necesitatea continuării eforturilor în această direcție. Se vizitează secția de motoare. Strungarul fruntaș Nicolae Șoimu aduce la cunoștință secretarului general al'partidului că secția motoare și-a realizat toți indicatorii de plan pe primele cinci luni ale anului.Pe parcursul vizitei, în secțiile presaj și șasiu au loc discuții referitoare la principiile ce trebuie să călăuzească organizarea modernă a producției într-o întreprindere cu o atît de înaltă tehnicitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se întreține cu strungarul Ion Thalmann, interesîndu-se de munca sa, de cîștigul pe care ÎL realizează. Harnicul muncitor subliniază condițiile bune de muncă și de viață create de partid tuturor oamenilor muncii din țara noastră, arătând că singurul mod de a răsplăti această grijă este strădania de a munci cît mai sîrguincios, mai calificat, mai disciplinat, mai productiv.Banda de montaj. La fiecare 10 minute, un nou autocamion părăsește banda, înzestrat pentru lungile călătorii viitoare. Secretarul organizației de bază, Mircea Cris- tescu, informează pe conducătorii de partid și de stat că în aceste momente de pe banda de montaj este lansat autocamionul care poartă numărul de fabricație 120 810. Totodată, el dă glas hotărîrii colectivului de a atinge încă în anul 1969 nivelul producției de autoca

mioane prevăzut de Directivele Congresului al IX-lea al partidului pentru 1970. în încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat felicită cu căldură pe harnicii muncitori, ingineri și tehnicieni din uzină pentru realizările obținute în ridicarea performanțelor tehnice ale autocamioanelor românești, urîndu-le să îmbunătățească continuu organizarea producției și a muncii, să-și mobilizeze energiile creatoare pentru obținerea de noi succese....Un inedit panoramic al produselor industriei brașovene îi întîmpină pe oaspeți la intrarea în cartierul „Steagul Roșu". De o parte și de alta a aleii, ca niște ostași ai (Continuare în pag. a Il-a)

ÎN ZIARUL DE AZI:

H O întrebare 
pentru spectatori : 
Vizionați în bune 
condiții filmul 
preferat ? H Pre
zent și viitor în 
peisajul industrial 
slovac

muncii pașnice, dînd onorul, se în- șiruie lungi cortegii de tractoare și autocamioane, iar într-un loc se văd motorete și biciclete, standuri cu rulmenți și scule, cu țesături și produse ale industriei alimentare. Această ingenioasă „expoziție în aer liber" se aseamănă cu un elocvent raport de biruințe în înălțarea edificiului economic al României socialiste.Două macarale alcătuiesc un simbolic arc de triumf, străjuit de urarea „Bine ați venit în cartierul nostru, iubiți conducători!". în zare se profilează contururile de o sobră eleganță ale ansamblurilor ar-
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A LUCRĂTORILOR DIN INDUSTRIA CHIMICĂ

Acțiuni perseverente 
pentru îmbunătățirea
calității produselor!

Zilele acestea, oamenii muncii din industria chimică au dezbătut 
— în adunări de producție care au avut loc iu combinate, uzine și fa
brici, în institute de proiectări și cercetări — problemele activității lor 
în lumina sarcinilor mari și complexe trasate de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. și prevăzute de planul cincinal. Dezbaterile, organizate în în
tâmpinarea Consfătuirii pe țară a lucrătorilor din industria chimică, au 
un profund caracter de lucru. Concomitent cu reliefarea experienței 
pozitive acumulate, adunările de producție au prilejuit o analiză temei
nică, în spirit critic, a activității desfășurate pînă acum, adoptarea 
de măsuri pentru înlăturarea lipsurilor manifestate în realizarea pla
nului, precum și un larg schimb de păreri și propuneri pentru îmbu
nătățirea activității de ansamblu a acestei importante ramuri indus
triale, chemate să sporească și să diversifice baza tehnico-materială a 
aprovizionării tuturor sectoarelor economice, să contribuie substanțial 
la ridicarea producției, agricole, la dezvoltarea exportului de produse 
industriale al țării noastre.

Combinatul de cauciuc sintetic șl 
produse petrochimice din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se numără 
printre cele mai mari unități ale in
dustriei noastre chimice. Aici sînt 
valorificate la un nivel superior pro
dusele petroliere, obținîndu-se cau
ciuc sintetic, polistiren, fenol și a- 
cetonă. Datorită investițiilor făcute 
de stat, capacitatea de producție a 
combinatului a crescut de la un an 
la altul. Valoarea producției globa
le planificate pentru acest an este 
de două ori mai mare decît cea rea
lizată în 1962 — anul intrării în func
țiune a combinatului. Rezultatele ob
ținute în primele cinci luni ale a- 
nului în curs sînt grăitoare. S-a rea
lizat peste plan o producție în va
loare de 10 milioane lei, fabricîn- 
du-se în plus 235 tone cauciuc și 
224 tone fenol. în patru luni, chel
tuielile la 1 000 de lei producție 
marfă s-au redus cu 66 lei, realizîn- 
du-se economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de 22 mili
oane lei și beneficii peste plan de 
22 500 000 lei. Mai mult de 40 la sută 
din volumul producției marfă al 
combinatului se exportă. Un lucru 
merită menționat : în cele cinci luni 
care au trecut de la începutul anu
lui, planul la export a fost realizat 
și chiar depășit la toate sortimen
tele.

Dezbaterile din adunarea de pro
ducție care a avut loc zilele trecute 
în combinat, în întâmpinarea Con
sfătuirii pe țară a lucrătorilor din 
industria chimică, s-au remarcat prin 
preocuparea intensă și înalta răs
pundere a muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor pentru găsirea po
sibilităților menite să asigure înde
plinirea exemplară a sarcinilor im
portante ce le'revin în perioada cin

In uzina unde la fiecare 10 minute un nou autocamion părăsește banda de montaj

(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român BUCUREȘTIStimate tovarășe Ceaușescu,Vă mulțumesc sincer dv. și Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru bunele urări exprimate și atenția manifestată cu ocazia zilei mele de naștere.Vă asigur, dragă tovarășe Ceaușescu, că în spiritul ultimei noastre întâlniri și convorbiri vom acționa în continuare pentru dezvoltarea prieteniei dintre popoarele noastre, a colaborării dintre țările noastre, pentru marea noastră cauză comună a construcției socialismului și apărării păcii.Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura dv., Partidului Comunist Român și poporului român sănătate și noi succese.Cu salutări tovărășești,

JANOS KAdAR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc
Socialist Ungar

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis următoarea telegramă președintelui Republicii Italia, Giuseppe Saragat, cu ocazia zilei naționale a Italiei :„Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Italia, vă rog să-mi permiteți, Excelență, ca în numele Consiliului de Stat și al meu personal să vă adresez calde felicitări și să transmit în același timp poporului italian cele mai bune urări de pace și prosperitate.îmi exprim convingerea, Excelență, că relațiile statornicite între Republica Socialistă România și Republica Italia vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul prieteniei tradiționale dintre popoarele noastre, pentru pacea și colaborarea internațională".Președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a trimis următorul mesaj de răspuns.„Mulțumesc Excelenței Voastre pentru urările pe care mi le-ați trimis cu prilejul sărbătorii naționale și mă folosesc de această ocazie pentru a vă transmite în numele meu și al națiunii italiene cele mai calde urări de fericire pentru Excelența Voastră și de prosperitate pentru poporul român".
A fost dstă in exploatare

Linia electrică de 220 kV
Craiova-Bechet-Boicinovți

Intre orașul Craiova și loca
litatea bulgărească Boicinovțî, a 
fost dată în exploatare linia elec
trică de 220 kV. Prin intermediul 
acestei magistrale energetice se 
înfăptuiește interconectarea sis
temului energetic bulgar cu cel 
al țării noastre. Aceasta creează 
posibilitatea punerii în aplicare 

cinalului. Cum era și firesc, în ca
drul discuțiilor s-a acordat o aten
ție deosebită problemei îmbunătăți
rii continue a calității produselor.

— Produsele noastre trebuie com
parate în permanență cu cele simi
lare de pe piața mondială — a spus 
tovarășul PETRE BUNEA, directorul 
general al combinatului. Nici un mo
ment nu putem să,pierdem din ve
dere că pe piața externă se impun 
tocmai produsele care satisfac tot mai 
bine cerințele și exigențele benefi
ciarilor. Colectivul nostru a obținut 
rezultate tot mai bune în ridicarea 
nivelului calitativ al produselor. Cau
ciucul fabricat in combinat se des
face pe numeroase piețe externe. 
Desigur, nu ne putem limita la ceea 
ce am realizat pînă acum și trebuie 
să mergem pe un drum mereu as
cendent în domeniul îmbunătățirii 
calității produselor. Statul nostru a 
investit fonduri importante pentru 
automatizarea proceselor de produc
ție, schimbarea unor utilaje și asi
gurarea de materii prime corespunză
toare. Trebuie să facem totul pentru 
a fructifica din plin aceste posibili
tăți, pentru aplicarea riguroasă a 
măsurilor stabilite, îneît să fabricăm 
cauciuc sintetic și polistiren de ca
litate tot mai bună.

în dezbateri s-a subliniat faptul 
că îmbunătățirea continuă a calității 
produselor constituie, îndeobște, o 
problemă a cadrelor tehnice. Specia
liștii din cadrul serviciilor tehnice și 
de cercetare ale combinatului nu-ș'i 
aduc încă aportul cuvenit în această

Gheorghe BALTA corespondentul „Scînteii"

a convenției tripartite încheiate în
tre R-vnânia, Bulgaria și Uniunea 
Sovietică, pe bază căreia U.R.S.S. 
va livra energie electrică Bulga
riei în tranzit, prin rețeaua siste
mului energetic românesc.

(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. I) hitecturale care conferă Brașovului de azi imaginea de urbe modernă ce incintă ochiul.Străzile noului cartier răsună de ovații și urale. Lingă nou? complex comercial pionierii au improvizat o
Textiliștii înnobilează 

un străvechi 
meșteșug al orașului

Părăsind cartierul de locuințe „Steagul Roșu", coloana mașinilor străbate apoi marele bulevard ce conduce spre centrul orașului. Trotuarele sînt înțesate de lume. De la balcoanele noilor blocuri, oaspeții sînt salutați cu bucurie și entuziasm.O oprire la fabrica de stofe — una dintre cele mai vechi întreprinderi textile din țară — prilejuiește lucrătorilor de aici o vibrantă manifestație de dragoste și atașament față de oaspeții dragi. Este prezent Alexandru Sencovici, ministrul industriei ușoare. Directorul fabricii, ing. Petre Ionescu, invită pe oaspeți să viziteze întreprinderea care astăzi, cu mijloacele tehnicii moderne, continuă o străveche îndeletnicire a locuitorilor' din a- ceastă parte a țării. Tradiția vechilor țesători este continuată și îmbogățită astăzi cu sîrguință de cei peste 3 300 de muncitori ai fabricii de stofe brașovene.Sînt vizitate principalelei sectoare de producție: filatură, țesătorie, finisaj. O retrospectivă: pune și mai puternic în lumină frumoasele realizări ale colectivului, perspectivele bogate ale dezvoltării viitoare.. Anul 1823 ; marchează începuturile primei rpanu- facturi textile brașovene. Anul 1940 înregistrează ' producția ' maximă obținută înainte de cel de-al doilea război mondial : 900 000 mp stofă; Anul 1966: 4 860 000 rnp țesături lină în amestec cu fibre sintetice. 70 de produse purtîhd eticheta fabrieji de stofe din Brașov se bucură astăzi-, de aprecierea cumpărătorilor din întreaga, țară.. Cele mai bune fabrici de confecții românești , contribuie ca „stofa de Brașov" să aibă reputație Își căutare pe multe -piețe străine,Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de stadiul reorganizării producției pe 'criterii științifice. Gazdele se referă la studiul alcătuit privind sistematizarea întreprinderii prin înzestrarea actualei filaturi cu utilaje moderne. Un ring de mare productivitate, în curs de montare, va permite eliberarea u- nei suprafețe de 5 000 mp ocupată de mașini cu uzură fizică și morală pronunțată. In acest spațiu urmează a fi amplasate mașini noi de țesut de mare randament, fabricate în țară sau aduse din străinătate, care vor face ca în ur
In Scheii Brașovului — 

Ea izvoare ale culturii românești

...Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre Scheii Brașovului, centru de cultură românească a Țării Bîrsei și a toată Transilvania, locul de unde au pornit prin veacuri — ca și apele pe versanții Carpa- ților — mari inițiative și fapte ale unității de limbă șl simțire a tuturor românilor.Aici, înțr-o modestă clădire de lemn ale cărei temelii pogoară pînă în secolul XV, a ființat prima școală românească de învățătură. Tot aici, prin strădania dascălului Oprea, școala de lemn a foSt înlocuită în jurul anilor 1595—1597 prin școala de piatră, operă la care și-a alăturat stăruințele și cărturarul protopop Mihai, cel ce avea să-l primească la 1599, în fruntea delegației Magistraturii, la întoarcerea în Brașov după bătălia glorioasă de la Șelimbăr, pe Mihai Viteazu.Primul popas, simbolic prin semnificația lui, îl fac oaspeții la Muzeul din Schei, unde sînt salutați de prof. Ion Colan, directorul muzeului. Este de față acad, prof. Ștefan Bălan, ministrul învățământului. Mii de brașoveni, în costumele specifice ale Scheiului, fac o călduroasă primire conducătorilor de partid și de stat.Răsună vechi cîntece patriotice datorate unor creatori porniți de aici său care au ilustrat cu strălucire școala din Scheii Brașovului, cum sînt Gheorghe Mucenescu, Iacob Mureșianu, Gheorghe Dima, Anton Pann. Cipriari'' Porumbescu și alții. Printre cărturarii care și-au legat numele de școlile românești ale Brașovului sînt și Andrei Mu- reșanu, Șt. O. Iosif, Octavian Goga, Lucian Blaga, nume înscrise în cartea de aur a culturii noastre. 

mică tabără — simbol al vacanței care începe, cu toate marile ei bucurii, cu viața în aer liber, cu drumețiile pe itinerariile turistice ale regiunii și ale țării. Conducătorii de partid și de stat le urează vacanță plăcută.

mătorii ani producția fabricii să crească cu aproximativ 2 milioane mp țesături și 600 000 kg fire. Conducerea întreprinderii subliniază că, o dată cu noile dotații tehnice, întărirea continuă a disciplinei muncii și un mai riguros control asupra calității, producția fabricii va ține pasul cu exigențele impuse de dezvoltarea industriei textile pe plan mondial.Mai multe întrebări puse de conducătorii de partid și de stat se referă la eficiența actualului sistem de retribuție a muncii. Gazdele arată că în sectorul țesătorie, sistemul de retribuție este mult mai stimulativ, aici existînd posibilitatea unui control precis asupra calității muncii fiecărui muncitor. Nu același lucru se întîmplă în sectorul filatură, unde controlul efec- . tuat nu poate avea încă în vedere decît aspectul cantitativ al muncii. Volumul încă destul de mare de defecte la țesăturile crude face ca numărul repansatoarelor să fie ridicat.Conducătorii de partid și de stat recomandă ca această problemă să fie analizată cu atenție, să fie introdus un riguros control asupra calității în toate fazele procesului de producție.în sectorul țesătorie, tînăra tex- tilistă Aurelia Sțoian a ținut să a- ducă la cunoștință oaspeților că țesătoarele fabricii brașovene au îndeplinit planul producției pe primele 5 luni ale anului la toți indicatorii, realizînd numai produse de calitate superioară. Ea exprimă hotărîrea comunistelor, a întregului colectiv de a duce la îndeplinire sarcinile trasate de partid privind îmbunătățirea continuă a producției și întărirea disciplinei muncii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu o felicită călduros, transmițînd tuturor textilistelor urări de succese în muncă și de fericire personală.Oaspeții vizitează apoi expoziția de produse ale întreprinderii, unde apreciază noile țesături realizate.Părăsind fabrica, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat au urat colectivului de aici noi izbînzi în ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, pentru creșterea prestigiului mărcii fabricii de stofe brașovene. La plecare conducătorii de partid și de stat au fost îndelung ovaționați de sute și sute de muncitoare și muncitori ar fabricii.

Dacă școala din Scheii Brașovului înseamnă prima filă din istoria învățămîntului organizat la români, primele cărți care fixează prin tipar limba noastră literară au pornit tot de aici, fiind legate de numele și rîvna diaconului Co- resi. Chiar la intrarea în muzeu, în prima încăpere, funcționează străvechea tiparniță. Prin grija u- nor meșteri tipografi, care au îmbrăcat straiele de epocă, este scos de sub teasc, în semn de omagiu, un emoționant cuvînt de salut.O altă încăpere a muzeului, o altă epocă de cultură. Oaspeții intră în „clasa" lui Anton Pann, cu mobilierul autentic de epocă — bănci, catedră, „mașină" de socotit — și chiar cu elevii și „Dascălul de psal- tichie" care urează tradiționalul „bine ați venit, cinstite fețe". Apoi lecția continuă. O evocare a unei lecții ținută de Anton Pann, plină de proverbe și înțelepciuni populare, avînd ca temă unitatea graiului și simțirii române este încheiată cu „Cîntecul lui Tudor" pe muzică de Anton Pann.Se cercetează cu interes hrisoavele și cărțile voievodale cu peceți grele de ceară purtînd semnele lui Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, . Constantin Brîncoveanu, peste ,80 de documente, reprezentând privilegii comerciale acordate brașovenilor, scrisori diplomatice, acte de danie, scutiri de biruri, înlesniri făcute bisericii din Schei și românilor din Țara Bîrsei, dovezi grăitoare ale legăturilor străvechi și permanente care au pus temeliile unității politice a poporului român, împlinirii visului de unire într-un singur stat național, independent și suveran.Conducătorii de partid și de 

stat cercetează eu atenție tipăriturile de rară valoare datorate lui Coresi, străvechi certificate ale limbii noastre literare. Se află aici la loc de cinste Evanghelia de învățătură sau Cazania a doua, ultima lucrare a lui Coresi în limba română, tipărită la Brașov între anii 1580—1581, precum și alte tipărituri prețioase, printre care Cartea românească de învățătură a mitropolitului Varlaam, Noul Testament de la Bălgrad al lui Simion Ștefan, Biblia de la București a lui Șerban Cantacuzino.Cu emoție sînt cercetate celebra scrisoare din 1521 a boierului Neac- șu din Cîmpulung Muscel către judele Brașovului, primul document cunoscut în limba română, ca și primul document scris în românește cu litere latine, mai vechi cu 136 de ani decît adoptarea oficială a alfabetului latin.Primele începuturi pentru o bibliotecă românească în Transilvania, prima cronică cu subiect românesc din Transilvania, primul calendar și prima gramatică din țară, primele documente cu scriere integrală în alfabet latin din țară, prima revistă magazin și primul ziar politic românesc din Transilvania, „Gazeta de Transilvania", nu sînt decît cîteva dovezi ale focarului de cultură din Scheii Brașovului, fiecare conducînd spre ziua de azi secolele românești de cultură.Alături de muzeu se află un alt străvechi monument românesc, Biserica Sf. Nicolae din Schei, a- testată documentar, încă de la 1392, în cronica popii Vasile și confirmată istoric într-un document al papei Bonifaciu al IX-lea la 15 decembrie 1399. Aici, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpi- nați de dr. Mladin Nicolae, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care urează înalți- lor oaspeți bun sosit în acest lăcaș.înaltul prelat a evocat locul și rolul acestui așezămînt în dezvoltarea culturii românești, prin grija cu care a purtat prin veacuri făclia limbii și a unității naționa-
Hotărîre fermă de a traduce 

in viață zi de zi politica 

partidului

In centrul orașului, în piața din fața comitetului regional de partid, a avut loc un mare miting la care au luat parte zeci de mii de cetățeni.Mitingul a fost deschis de tovarășul Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului regional de partid Brașov. Populația regiunii noastre — a subliniat vorbitorul — vă primește, iubiți conducători ai partidului și statului nostru, ca pe oaspeți dragi, cu căldura tradiționalei ospitalități brașovene, și este fericită să-și exprime încă o dată, cu prilejul vizitei dv., dragostea ne- țărmurită față de Partidul Comunist Român, — călăuza încercată a întregului nostru popor, hotărîrea neclintită de a da viață politicii partidului și statului, îndreptată spre propășirea României socialiste. Cinstind trecutul glorios, valoroasele tradiții progresiste ale înaintașilor, oamenii muncii români, maghiari și germani făuresc în prezent, sub - conducerea fermă a partidului, noua și minunata istorie a Brașovului. Re- levînd că în anii socialismului în regiune au fost ridicate puternice uzine și combinate, și au fost lărgite și modernizate capacitățile de producție existente, vorbitorul a arătat că în anul 1966 producția industrială globală a regiunii a fost de peste opt ori și jumătate mai mare decît în 1950, fiind egală cu întreaga producție a României anului 1938. Amintind succesele obținute în dezvoltarea producției a- gricole, în domeniul învățămîntului, sănătății publice, activității științifice și cultural-artistice, vorbitorul s-a referit apoi la perspectivele deschise regiunii de hotărî- rile Congresului al IX-lea al partidului.Oamenii muncii din orașul și re

Aspect de la mitingul din orașul Brașov

le, Intr-un deplin respect față de celelalte confesiuni și naționalități.De la Biserica Sf. Nicolae, coloana de mașini se îndreaptă spre inima Cetății Brașovului, dominată de silueta uneia dintre cele mai interesante monumente ale orașului, Biserica Neagră. începută în anul 1385 și isprăvită în jurul a- nului 1475, prin grija și daniile lui Ioan Corvin de Hunedoara și ale lui Matei Corvin, Biserica Neagră reprezintă cel mai caracteristic monument al arhitecturii gotice din țara noastră și în același timp un simbol al prosperității Brașovului în evul de mijloc. Aici a slujit marele umanist brașovean loan Hon- terus care, hotărînd trecerea comunității saxone de la catolicism la luteranism, a avut un rol deosebit în introducerea limbilor naționale în biserică și în cultură.Oaspeții sînt salutați la intrare de dr. Friedrich Miiller, episcopul Bisericii evanghelice (C.A.), care a spus :„Permiteți-ne să exprimăm, în numele cultului evanghelic și al credincioșilor acestui cult, cinstea de a saluta aici, la Biserica Neagră, pe conducătorii României socialiste, pe care îi întâmpinăm cu mare bucurie. Este de datoria noastră de a mulțumi și cu acest prilej pentru grija arătată acestui străvechi lăcaș de cult, prin importantele lucrări de restaurare întreprinse în ultimii ani.Urîndu-vă încă o dată bun sosit și exprimînd încă o dată bucuria noastră, vă rugăm să poftiți să vizitați acest lăcaș".Oaspeții cercetează cu interes mărețul edificiu, podoabele lui de artă, printre care bogata colecție de covoare orientale, unică în Europa, așa-numitele covoare de Transilvania, țesute în Asia Mică între secolele XVI—XVIII, pentru negustorii brașoveni.In încheierea vizitei, în cinstea oaspeților este oferit un concert de muzică preclasică la celebra orgă, operă a maistrului Bucholz, care întregește valorile de artă ale catedralei.

giunea Brașov — a subliniat în continuare vorbitorul — aprobă în- trutotul politica partidului și statului nostru. Sprijinim prin munca și activitatea noastră linia politică și măsurile întreprinse de conducerea de partid și de stat pentru întărirea prieteniei frățești cu țările socialiste, a unității sistemului socialist mondial și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru restabilirea păcii în Orientul Apropiat, pentru demascarea și stăvilirea acțiunilor agresive ale imperialismului și asigurarea securității în Europa și în întreaga lume.In numele locuitorilor orașului și regiunii Brașov — a încheiat vorbitorul — doresc să exprim conducerii de partid și de stat, dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, adînca recunoștință pentru grija ce o purtați progresului neîncetat al țării, dezvoltării regiunii noastre, și să vă asigur că, strîns uniți în jurul partidului, ne vom dărui întreaga energie și putere de muncă, pentru înaintarea României pe calea de- săvîrșirii construcției socialiste.Pentru colectivul uzinei de autocamioane — a spus în cuvîntul său directorul general al uzinei, ing. 
Gh. Trică — promovarea noului, a- plicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii actuale constituie o preocupare primordială. Măsurile adoptate în cadrul. acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii își arată de pe acum roadele, evidențiază marile rezerve de sporire a producției și a eficienței economice care' Sălășluiesc în uzinele noastre. Și în viitor ne vom îndrepta întreaga atenție spre ridicarea neîncetată a performanțelor autocamioanelor noastre, stră-

întîmpinarea înaljilor oaspeți la porțile Brașovului
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duindu-ne să ajungem și să depășim parametrii celor mai bune produse similare realizate pe plan mondial. Crearea Institutului de cercetări și proiectări pentru autovehicule și tractoare la Brașov, pentru care aducem mulțumiri conducerii de partid și de stat, constituie pentru noi un sprijin important în realizarea acestor sarcini.Concentrîndu-ne toate eforturile pentru traducerea în viață a indicațiilor Plenarei Comitetului Central din decembrie 1966, călăuzin- du-ne după" prețioasele sfaturi ce ni le-ați dat în timpul vizitei, vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom respecta întocmai angajamentul luat de a realiza planul anual la toți indicatorii și de a da o producție suplimentară, de-60 milioane lei,.A luat apoi cuvîntul Ștefan 
Dticu, membru al P.C.R. din anul 1926. Oamenii muncii de pe aceste meleaguri, fără, deosebire de naționalitate “a" spus*5 vorbitorul — și-au adus contribuția la victoria luptei de eliberare națională șl socială. Mulți dintre tovarășii de față, însuși . tovarășul Nicolae Ceaușescu, au desfășurat activitate revoluționară aici la Brașov, suferind represiunile regimului bur- ghezo-moșieresc.Ca luptător din ilegalitate, sînt mîndru că fac parte din rîndurile Partidului Comunist Român, a că-

Să depunem noi eforturi pentru 
t face patria noastră socialistă 
tot mai bogată, mai puternică

Cuvintarea rostită de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la mitingul din orașul Brașov

Permiteți-mi să vă transmit, dumneavoastră, locuitorilor orașului' și tuturor locuitorilor regiunii Brașov, un salut călduros din partea Comitetului Central al P.C.R. și a guvernului Republicii Socialiste România.Primirea călduroasă care ni s-a făcut în întreprinderi și de către locuitorii orașului Brașov constituie o mărturie grăitoare a încrederii dv. nestrămutate, ca și a întregului nostru popor, în politica justă a partidului comunist și a guver- 

rui unitate și forță sînt astăzi mai puternice ca oricînd, partid iubit și urmat cu convingere și încredere nețărmurită de întregul nostru popor, partid care prin înalta sa principialitate internaționalis'ă și acțiunile sale neobosite și-a cucerit un meritat prestigiu în mișcarea comunistă și muncitorească internațională.Am fost fericiți să vă avem astăzi oaspeți ai întreprinderii noastre și să vă înfățișăm succesele dobîndite — a subliniat Ecaterina 
Frantz, textilistă la - fabrica de stofe, care a luat apoi cuvîntul. A- precierile și recomandările pe care le-ați făcut, iubiți oaspeți, cu ocazia vizitei la întreprinderea noastră, constituie pentru noi un îndemn la obținerea unor rezultate mai bune. Vom lua măsuri și vom munci cu hotărîre pentru creșterea productivității muncii, pentru folosirea mai bună a mașinilor. Ne vom strădui să reducem consumul de materii prime și materiale, să punem capăt rebutului și să îmbunătățim mereu calitatea stofelor pe care le fabricăm. Vom aplica neabătut prevederile recentei Hotărâri a partidului și guvernului privind întărirea disciplinei și folosirea din plin a timpului de lucru. Vă încredințăm că muncitorimea brașoveană nu-și va dezminți nici în viitor faima. Vom lucra cu hăr- 

nului, în lupta și munca pentru făurirea României socialiste.Este pentru noi o deosebită bucurie să ne întîlnim și să ne sfătuim cu muncitorii, intelectualii, țăranii din orașul și din regiunea Brașov, să discutăm împreună asupra a ceea ce am înfăptuit pînă acum și mai cu seamă asupra a ceea ce avem de făcut spre a realiza în condiții cît mai bune programul trasat de Congresul al IX-lea al partidului.Brașovul este un vechi centru economia și cultural al patriei

nicie și avînt pentru înflorirea patriei noastre dragi, al cărei nume , este unul singur pentru românii, ' germanii și maghiarii din această * țară : Republica Socialistă România 1 tA luat apoi cuvîntul conf. dr. ; ing. Alexandru Vajda, de la Insti- 1 tutui politehnic din Brașoy, care a subliniat că intelectualii din a- ’ cest oraș, români, maghiari și germani, purtători ai făcliei nestinse ' a unor vechi și prestigioase tradi- f ții își consacră întreaga capacita- ț te creatoare îmbogățirii tezaurului material și spiritual al, patriei noastre. Pentru noi — a subliniat el — nu există răsplată mai de preț decît satisfacția de a pregăti în școlile și facultățile Brașovului un numeros contingent de viitori specialiști. Referindu-șe la rezultatele pozitive obținute prin rezolvarea unor probleme privind tehnologia prelucrării metalelor și industrializării lemnului, vorbitorul a încheiat arătînd că intelectualii Brașovului vor duce mai departe aceste realizări, își vor spori contribuția la înfăptuirea sarcinilor privind organizarea producției și a - muncii, asimilarea unor produse noi de înaltă concepție tehnică și economică, lărgirea sferei cercetărilor fundamentale și aplicative.Primit cu puternice ovații a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

noastre, eu vechi și bogate tradiții industriale, culturale și politice. Anii construcției socialiste au așezat și în Brașov noi edificii industriale și social-culturale, care au făcut ca orașul să devină mai puternic și mai înfloritor, ca viața locuitorilor săi să devină mai prosperă.Arătînd că în Brașov se fabrică 
o seamă de produse industriale de o deosebită importanță pentru țara noastră — tractoare, camioane, motoare electrice, rulmenți, unelte, precum și produse ale industriei ușoare și alimentare, vorbitorul a spus : Sînt cunoscute rezultatele muncii entuziaste desfășurate de oamenii muncii din Brașov care, prin întreaga lor activitate pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin din mărețul program de înflorire a socialismului, aduc o contribuție dezo deosebită însemnătate la progresul României, la bunăstarea întregului nostru popor. Realizările pe care oamenii muncii din Brașov le-au obținut în primele cinci luni ale acestui an — îndeplinirea planului la producția globală cu peste 103 la sută, la productivitatea muncii cu peste 102 la sută — sînt o dovadă a hărniciei, talentului, a hotărîrii cu care cei ce muncese din Brașov înfăptuiesc politica partidului nostru comunist.Am vizitat una din marile întreprinderi ale Brașovului, ale palriei noastre — uzina „Steagul Roșu". Trebuie să remarc cu satisfacție că în ultimul an uzina dv. a obținut 
(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a II-a) succese de seamă în îmbunătățirea activității sale. Vreau să felicit cu această ocazie muncitorii, tehnicienii, inginerii acestei uzine și să subliniez munca pricepută pe care o depune directorul 'general al uzinei, tovarășul Trică, preocuparea colectivului întreprinderii pentru ridicarea nivelului tehnic a producției și întregii ei activități.Am vizitat, de asemenea, fabrica de stofe, o întreprindere veche, dar care s-a dezvoltat în anii socialismului și a cărei producție face cinste industriei ușoare din țara noastră. Doresc să felicit pe muncitorii, tehnicienii și inginerii acestei importante întreprinderi a industriei noastre ușoare pentru rezultatele obținute pînă acum.în orașul dv. sînt și alte întreprinderi mari, cum este „Tractorul", care are de asemenea rezultate deosebite în activitatea sa. Aș dori să spun colectivului acestei uzine că, dacă nu am inclus în programul nostru vizitarea ei, nu înseamnă că nu apreciem în aceeași măsură rezultatele muncii întregului' colectiv. Pentru rezultatele bune obținute în activitatea lor, felicităm din toată inima pe muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei, pe directorul general al întreprinderii, tovarășul Onlga, și conducerea uzinei. Asemenea acestor fabrici și uzine, există multe alte întreprinderi în orașul dv., care își adua
Perfecționarea activității 

tuturor întreprinderilor - 

sarcină economică principală!

Este necesar să acordăm în continuare și mai multă atenție ridicării nivelului tehnic și calității tuturor produselor. Numai astfel industria va putea să-și sporească contribuția la dezvoltarea întregii economii naționale, iar produsele noastre vor putea să pătrundă tot mai larg și să concureze de la egal la egal cu produsele similare de pe piața mondială. Sîntem convinși că vom obține noi sucoese în aceste domenii. Avem în Brașov rezultate bune, avem cadre de ingineri și tehnicieni care au dovedit că sînt capabili și în stare să rezolve orice sarcini puse în fața lor. De aceea, sîntem convinși că toți oamenii muncii, inginerii, tehnicienii, oamenii de știință din institutele de cercetări și de învăță- mînt din Brașov își vor înzeci eforturile pentru a-și aduce contribuția și mai activă la ridicarea nivelului tehnic al produselor și la perfecționarea activității tuturor întreprinderilor din oraș. Numai prin măsurile luate în ultimul timp s-au obținut în unele secții din întreprinderile brașovene rezultate care au dus la dublarea producției, față de cea realizată cu un an în urmă. Aceasta dovedește că în întreprinderile noastre avem încă rezerve mari, că este necesar să dăm. mai multă atenție folosirii cu maximum de economicitate a mașinilor, a spațiului, organizării științifice a muncii și producției, obținînd în felul acesta cu mijloacele actuale o producție mai mare, ceea ce va face să crească și mai mult avuția patriei noastre.în continuare vorbitorul a șpuș : Aveți sarcini mari de înfăptuit în dezvoltarea întreprinderilor existente în anii care vin. în orașul Brașov trebuie realizat în actualul cincinal un volum de investiții de peste 4 miliarde de lei. Unele întreprinderi au rezultate bune pînă acum în înfăptuirea investițiilor, dar este necesară mai multă atenție pentru a cheltui cu grijă banii, pentru a obține rezultate mai bune în realizarea programului de dezvoltare a industriei brașovene. Sîntem convinși că oamenii muncii din Brașov vor îndeplini în condiții bune și această sarcină de mare cinste care le revine.Brașovul a devenit în anii socialismului un centru universitar. Este o mîndrie pentru locuitorii orașului, ca pentru întreaga noastră patrie, că în acest vechi centru de cultură am durat și un institut de învățământ superior care își aduce contribuția activă nu numai la ridicarea nivelului general de cultură și științific din această parte a țării, dar și la îmbogățirea patrimoniului cultural al întregii noastre țări. Cadrele didactice, atît din învățămîntul superior cît și din învățămîntul mediu și de cultură generală, au, de asemenea, rezultate bune în activitatea lor, aduc o contribuție de seamă la formarea cadrelor de specialiști pentru economia noastră națională, la educarea tineretului, la formarea viitorilor constructori ai socialismului și comunismului în patria noastră. Pentru activitatea lor rodnică, le felicităm din toată inima.Cunoașteți grija pe care partidul și guvernul o acordă permanent îmbunătățirii condițiilor de viață ale poporului. în această privință, sînt grăitoare construcțiile social- culturale, locuințele ridicate în Brașov, ca și în întreaga țară, preocuparea permanentă de a îm- 

contribuția la înflorirea economiei naționale. Doresc ca, în numele conducerii de partid și de stat, să felicit din toată inima pe oamenii muncii din Brașov pentru rezultatele obținute în muncă.Desigur, pe toți ne bucură rezultatele bune dobîndite de poporul român în toate domeniile de activitate, în înfăptuirea programului de dezvoltare a economiei, culturii, științei, de înflorire a patriei. în același timp noi știm că mai a- vem încă multe de făcut pentru a asigura înfăptuirea sarcinilor puse de Congresul al IX-lea, dar sîntem siguri că le vom îndeplini și chiar depăși. Realizarea acestor obiective, care va marca un mare pas înainte spre ridicarea patriei noastre pe noi trepte ale progresului și civilizației, nu va însemna însă că am lichidat complet rămînerea în urmă pe care am moștenit-o din trecut. De aceea, noi sîntem hotărîți să facem totul pentru a grăbi ritmul de creștere a industriei și agriculturii, de dezvoltare a științei și culturii, pentru a putea într-o perioadă cît mai scurtă să ajungem la nivelul țărilor avansate. De a- ceea nu ne mulțumim cu ceea ce am realizat, criticăm o serie de neajunsuri din activitatea noastră, facem apel la întregul nostru popor de a-și înzeci eforturile, pentru a asigura mersul mai hotărît înainte, pentru a face patria noastră tot mai bogată, tot mai îmbelșugată, tot mai puternică.

bunătăți continuu nivelul de trai al oamenilor muncii, de a asigura creșterea veniturilor lor pe măsura sporirii venitului național, a bogăției patriei. Numai în acest an, prin măsurile luate pentru mărirea pensiilor, pentru sporurile acordate unor categorii de salariați, prin reducerea prețurilor la o serie de produse, oamenii muncii vor beneficia de venituri de circa 2,2 miliarde lei. Conducerea partidului și statului a hotărît ca în acest an. începînd de la 1 august, să se efectueze o sporire a salariilor oamenilor muncii care au venituri mai mici, ridicîndu-se salariul minim la 700 de lei. Aceste măsuri, de care vor beneficia aproape 25 la sută din salariați, vor aduce, de a- semenea, un spor de venituri anual de 1,2 miliarde lei, ceea ce, împreună cu sumele amintite anterior, totalizează anual 3,4 miliarde lei.Aceste măsuri se înfăptuiesc cu un an sau doi mai devreme decît se prevăzuse în Directivele Congresului al IX-lea, datorită rezultatelor bune obținute anul trecut și în primele cinci luni ale acestui an în creșterea producției, a productivității muncii, în întreaga activitate economică. Iată de ce, tovarăși, trebuie să depunem eforturi și mai mari pentru a asigura bunul mers al întregii noastre economii, creșterea bogăției naționale și, pe această cale, să creăm condiții de creștere continuă a bunăstării întregului nostru popor. Acesta este țelul întregii politici a partidului nostru și vom face totul pentru a-1 înfăptui în continuare.Orașul dumneavoastră, a spus apoi vorbitorul, are o așezare pitorească ; în același timp, datorită poziției sale geografice, el a jucat în decursul veacurilor un rol însemnat în dezvoltarea legăturilor dintre cele trei provincii românești: Moldova, Țara Românească și 

„Bine ați venit la noi" — urează textilistele de la Fabrica de stofe-Brașov

Transilvania, a contribuit la dezvoltarea ideii de unitate națională și a adus un aport însemnat la înfăptuirea acestei unități.Am vizitat școala de la Schei și biserica ce păstrează o serie de dovezi ale trecutului, ale legăturilor dintre cele trei țări românești și ale rolului jucat de orașul Brașov în decursul secolelor pe drumul înfăptuirii unității naționale. Aceste vestigii vorbesc, totodată, de activitatea importantă desfășurată de înaintașii noștri pentru dezvoltarea artei și culturii în această parte a țării noastre, ca și în celelalte provincii românești. Am vizitat Biserica Neagră, monument important de artă, care vorbește, de asemenea, despre trecutul Brașovului. Aceste monumente demonstrează că, în dectirsul veacurilor, pe aceste meleaguri, românii, maghiarii, germanii au muncit și luptat împreună și, învingînd multe greutăți, au reușit să ducă înainte civilizația. Oamenii muncii, împreună, într-o strînsă unitate, indiferent de naționalitate, asigură bunăstarea și fericirea tuturor celor ce locuiesc în patria noastră.Faptul că tot ceea ce s-a realizat de-a lungul veacurilor este rodul muncii înfrățite a locuitorilor, indiferent de naționalitate, din a- ceastă parte a țării constituie un îndemn de a face totul pentru a întări și mai mult unitatea întregului nostru popor. Români, maghiari, germani și cei de alte naționalități — toți cei ce locuiesc pe aceste meleaguri ale patriei noastre, sînt cetățeni ai României socialiste și prin munca unită a tuturor vom face să înflorească națiunea noastră socialistă, să triumfe socialismul și comunismul în România.încă din secolul trecut — a spus vorbitorul — Brașovul este cunoscut ca unul din centrele în care mișcarea muncitorească a cunoscut o dezvoltare puternică. în Brașov se găsesc, alături de vechile tradiții de care am vorbit, tradiții bogate ale luptei revoluționare a clasei muncitoare. In anii ilegalității, partidul comunist a avut aici o puternică organizație ; sînt mulți militanți din Brașov, aflați acum la o vîrstă mai înaintată, care merită să fie menționați pentru contribuția de seamă adusă în
Este necesar să facem totul pentru 

a realiza unitatea forțelor 

antiimperialiste in lupta pentru 

pacea și securitatea popoarelor

în continuare, tovarășul Nicolae Ceapșescu a spus : Evenimentele din ultimul timp, mai cu seamă cele din Orientul Apropiat, ne-au provocat nouă, ca și tuturor popoarelor, o îngrijorare deosebită. Noi știm bine că cercurile reacționare, imperialismul, în frunte cu cel american, nu s-ar da înlături de la nimic pentru a putea să-și păstreze și să-și întărească dominația. De aceea, considerăm că este necesar să facem totul pentru a uni forțele antiimperialiste și, în primul rînd, forțele socialismului, ale mișcării comuniste și muncitorești, pentru a putea împiedica realizarea scopurilor reacțiunii și imperialismului. Trebuie să spunem că e- venimentele din Orientul Mijlociu nu servesc în nici un fel nici popoarelor arabe, nici poporului din Izrael. Ele nu slujesc decît cercurilor reacționare din țările respective, reacțiunii mondiale și imperialismului. De aceea, de la început, 

acei ani' grei la lupta împotriva exploatării, pentru eliberarea socială și națională, pentru răsturnarea vechii orînduiri și făurirea noii orînduiri socialiste. în această activitate revoluționară s-a ridicat pe o treaptă superioară unitatea oamenilor muncii, români, maghiari, germani, care împreună au organizat lupta în anii grei ai terorii burghezo-moșiere.ști, au participat umăr la umăr la înfăptuirea insurecției armate, aducînd o contribuție însemnată la răsturnarea dictatorii fasciste, la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist.Amintim toate acestea pentru a sublinia o dată mai mult că clasa muncitoare, partidul său comunist sînt continuatorii celor mai bune tradiții de luptă pentru eliberarea națională și socialjj. ai celor mai bune tradiții de unire a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, sub steagul socialismului și comunismului, făuritorii fericirii și belșugului întregului nostru popor.Referindu-se la sarcinile mari care stau în fața poporului nostru, vorbitorul a spus : Sîntem convinși că oamenii muncii din Brașov, ca și întregul nostru popor, nu vor precupeți nici un efort pentru a-și aduce și de-acum înainte contribuția la înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul al IX-lea al partidului pentru ridicarea patriei noastre pe culmi tot mai înalte ale progresului economic și social, pentru desăvîrșirea construcției socialismului și trecerea la făurirea societății comuniste în patria noastră. Prin munca pe care o desfășoară, sub conducerea partidului, pentru edificarea socialismului, poporul nostru aduce o contribuție activă la întărirea sistemului socialist mondial, la cauza socialismului și păcii în întreaga lume. Cu cît fiecare țară socialistă este mai puternică, obține rezultate tot mai mari în întreaga sa activitate, cu atît devine mai puternic sistemul socialist mondial, crește capacitatea de luptă pentru apărarea păcii împotriva oricăror provocări ale imperialismului și se demonstrează, totodată, superioritatea, orînduirii socialiste, care deschide întregii o- meniri calea spre' belșug și fericire.

partidul nostru, consecvent învățăturii marxist-leniniste potrivit căreia învrăjbirea între popoare nu servește decît dușmanilor vieții fericite a popoarelor, s-a ridicat împotriva acțiunilor militare, a cerut să se facă totul pentru a se împiedica lupta armată între țările arabe și Izrael. Considerăm că poziția adoptată de partidul comunist și guvernul României corespunde atît intereselor popoarelor din această zonă, cît și intereselor generale ale păcii și socialismului.Desigur, în această parte a lumii sînt probleme care își cer rezolvarea. Asemenea probleme se mai întâlnesc și în alte regiuni ale lumii. Dar unde s-ar ajunge dacă în rezolvarea lor s-ar recurge la forța militară ? Fără îndoială că, dacă s-ar merge pe această cale, s-ar ajunge la un război mondial, care în condițiile de astăzi ar avea consecințe greu previzibile pentru ci

vilizația mondială. De aceea, noi considerăm că datoria tuturor guvernelor, tuturor forțelor politice care poartă răspunderea conducerii popoarelor din fiecare țară este nu de a împinge spre război, ci de a face totul pentru a împiedica războiul, nu de a împinge spre învrăjbirea popoarelor, ci de a face totul pentru a realiza unitatea popoarelor. Știm că această unitate nu se înfăptuiește ușor, că trebuie mult timp pentru a înlătura consecințele trecutului, care a adunat multe și multe conflicte datorită politicii imperialiste de dominație a lumii. Aceasta cere răbdare, cere o activitate susținută în slujba intereselor popoarelor și a cauzei păcii. Știm că imperialiștii vor acționa și în viitor pentru a învrăjbi popoarele, că lupta pentru a împiedica războiul, pentru a înfrăți popoarele, este o luptă împotriva politicii imperialiste de dezbinare și de dominație a popoarelor. Dar noi, comuniștii, clasa muncitoare, pe steagul căreia scrie „Proletari din toate țările, uniți-vă 1“ ne înscriem și lozinca „Popoare din toată lumea, uniți-vă în lupta împotriva imperialismului, pentru fericire,
înfrățiți în muncă, 

pentru înflorirea

agriculturii

După calda manifestație de dragoste și bucurie făcută de locuitorii comunelor Chichiș, Ozun, Sîntion- Lunca, la porțile comunei Moacșa, conducătorii de partid și de stat sînt 

La cooperativa agricolă de producție din Moacșaîntâmpinați de o mare mulțime de oameni — locuitori ai comunei și ai localităților învecinate, bărbați și femei și mai ales mult tineret, venind direct de la cîmp. Patru copii— îmbrăcați sărbătorește în costume populare românești și maghiare— deschid larg porțile' invitând pe conducătorii dragi să le viziteze comuna. „Bun venit la noi !“' — scrie pe o mare pancartă în fața sediului cooperativei agricole de producție „V. I. Lenin". Aici, conducătorii de partid și de stat sînt salutați de tov. Szasz Dominic, prim-se- cretar al Comitetului raional de partid Tg. Secuiesc, și de tov. Iosif Stemmer, președintele sfatului popularraional. Bătrînul cooperator Antal Zoltan, înconjurat de fete și flăcăi, îi îmbie pe înalții oaspeți cu pită, slană și țuică.Președintele cooperativei, Ola Bodi Iosif, face o scurtă prezentare a acestei unități, care se situează printre cooperativele fruntașe ale raionului. Deși suprafața arabilă a cooperativei este de numai 1 668 ha, fondul ei de bază a crescut în prezent la peste 8 milioane lei. Ca urmare a rezultatelor bune obținute în toate sectoarele de activitate ale cooperativei, a crescut corespunzător și valoarea zilei-muncă.în tâmpul vizitei la sectorul zootehnic al cooperativei, oaspeților li se face cunoscut că țăranii cooperatori și-au propus creșterea e- fectivului de taurine, și îndeosebi al vacilor, pentru a putea livra statului mai multe produse animaliere.— Care este în prezent producția de lapte și de carne și ce faceți pentru sporirea ei ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu. Inginerul zootehnist Marcel Spătaru informează că anul trecut producția medie de lapte obținută de la o vacă furajată a fost de 1 800 litri, dar anul acesta ea va crește la peste 2 500 litri prin furajarea corespunzătoare.După vizitarea cooperativei, are loc un miting la care iau parte cooperatorii din Moacșa și din alte comune învecinate.Luînd cuvîntul, ing. Ernest Gyer- 
gyai, secretarul comitetului de partid de la cooperativa din Moacșa, a exprimat recunoștința țăranilor cooperatori de aici față de Partidul Comunist Român, cîrmaciul sigur și înțelept al poporului nostru pe drumul făuririi vieții noi. După 

bunăstare, pentru pace în întreaga lume !“.în acest spirit militează și vor milita în continuare partidul și guvernul nostru, știind că întregul popor român sprijină nelimitat a- ceastă politică, deoarece ea corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului nostru, ale tuturor popoarelor lumii.în încheiere, vorbitorul a spus : Vă urez din toată inima noi și noi succese în înfăptuirea sarcinilor ce vă revin, dumneavoastră, brașovenilor, în activitatea ce o desfășu- rați, alături de întregul popor, pentru înflorirea României socialiste.Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri de vii și îndelungate aplauze. Mitingul oamenilor muncii din orașul Brașov s-a transformat într-o impresionantă manifestare de dragoste și atașament a locuitorilor Brașovului pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său Central, pentru noi izbînzi în măreața operă de desă- vîrșire a construcției socialiste în patria noastră.După miting, conducătorii de partid și de stat părăsesc Brașovul și se îndreaptă spre Tîrgu Secuiesc.

socialiste

ce a înfățișat roadele muncii lor unite, sprijinul acordat de partid și guvern pentru dezvoltarea agriculturii cooperatiste, vorbitorul a arătat că acestea se oglindesc în 

viața tot mai bună a țăranilor cooperatori, în schimbările înnoitoare petrecute în înfățișarea comunei'.Salutul țăranilor cooperatori din comuna Brateș a fost adus de Lidia Farcaș, care a arătat în cuvîntul său că vizita conducătorilor de partid și de stat în această regiune dovedește grija pe care o are conducerea partidului și statului pentru dezvoltarea și înflorirea fiecărei regiuni și a fiecărui raion, pentru bunăstarea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Vorbitoarea a asigurat conducerea de partid și de stat că țăranii cooperatori din raionul Tg. Secuiesc — români și maghiari — uniți frățește, vor munci așa cum se cuvine pentru realizarea sarcinilor stabilite de partid, pentru înflorirea patriei noastre — Republica Socialistă România.
Ion Șcrban, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Covasna, a arătat în cuvîntul său că toate gîndurile și faptele cooperatorilor din această comună sînt pătrunse de dorința fierbinte de a înfăptui sarcinile pe care le-a trasat cel de-al IX-lea Congres al partidului pentru dezvoltarea agriculturii, și îndeosebi a sectorului zootehnic, care este specific cooperativei din comună.Primit cu puternice aplauze și urale, a luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Adresîndu-se țăranilor cooperatori participant la miting, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat succesele obținute de cooperativele Moacșa, Brateș și Covasna, subliniind că acestea demonstrează marile posibilități pe care le au agricultura noastră socialistă, munca entuziastă și hărnicia cooperatorilor din aceste comune, a tuturor țăranilor cooperatori din raionul Tg. Secuiesc, din regiunea Brașov, din întreaga țară.Transmițînd salutul Comitetului Central al partidului și al guvernului Republicii Socialiste România, secretarul general al C.C. al P.C.R. a felicitat pe cooperatorii din raionul Tg. Secuiesc pentru rezultatele obținute în dezvoltarea agriculturii.Desigur, a spus vorbitorul, producțiile obținute în 1966 de cooperativa Moacșa — 2 700 kg grîu la hectar, 22 000 kg sfeclă de zahăr, 16 000 kg cartofi — cît și producțiile realizate de celelalte cooperative 

din raion, sînt bune, mari, dar, fără îndoială, se pot obține recolte și mai bogate. Agricultura noastră socialistă, care în anii ce au trecut de la terminarea cooperativizării a obținut recolte tot mai mari și a asigurat aprovizionarea populației cu produse agro-alimentare, ca și unele disponibilități de export, contribuie în acest fel la mersul înainte al patriei noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste și la ridicarea bunăstării întregului popor.Dar, ceea ce am realizat în agricultură pînă acum este, am putea spune, numai un început. Succesele cooperativei dv. sînt o dovadă că agricultura noastră are încă mari rezerve, că mergem pe un drum bun. Avem convingerea că întreagă țărănime cooperatistă va îndeplini sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea al partidului și va aduce o contribuție însemnată la înflorirea patriei noastre socialiste.Realizarea acestor sarcini cere o mai bună- organizare a muncii și a întregii activități a cooperativelor, a fiecărei brigăzi, cere ca fiecare cooperator, la locul său de muncă, să lucreze și mai bine, adu- cîndu-și contribuția la bunul mers al întregii cooperative, la creșterea continuă a veniturilor ei și, implicit, ale fiecărui cooperator în parte. Arătând că în raionul Tîrgu Secuiesc sînt condiții pentru obținerea unor producții mult mai mari de cartofi, sfeclă de zahăr și lapte decît se realizează în prezent, vorbitorul și-a exprimat convingerea că inginerii agronomi și zooteh- niști, împreună cu conducerea cooperativei și cu toți cooperatorii, se vor strădui să aplice cît mai larg învățămintele științei agricole pentru a obține producții tot mai ridicate. Sîntem convinși că dumneavoastră, precum și țăranii cooperatori din întreg raionul Tîrgu Secuiesc, nu veți precupeți nici un efort pentru a obține recolte mari la toate culturile și producții toi mai ridicate de lapte și lînă.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : în raionul dumneavoastră muncesc împreună români și maghiari. Trăind de sute de ani pe aceste meleaguri, ei au făurit împreună tot ceea ce există aici, au luptat în comun — alături de oastea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, iar apoi în 1848 în armatele revoluționare — împotriva cotropitorilor străini și au cîști- gat multe bătălii. în aceste lupte s-a făurit frăția românilor și maghiarilor, care au învățat că numai uniți, numai împreună pot asigura bunăstarea, fericirea lor, a întregului nostru popor.In anii construcției socialiste a- ceastă prietenie și colaborare frățească s-a desăvîrșit. Cooperativizarea agriculturii, unirea țărănimii în unități mari de producție agricolă a pecetluit pe veci înfrățirea țăranilor, fără deosebire de naționalitate. Odată cu lichidarea claselor exploatatoare, s-au creat condițiile pentru înflorirea întregii noastre națiuni, a patriei noastre socialiste, patria tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Fericirea, bunăstarea întregului popou stau în unitatea sa, în munca comună pentru înflorirea României socialiste. Să facem totul pentru a ne aduce contribuția la desăvîrșirea construcției socialiste, la trecerea la făurirea comunismului în patria noastră.Vă doresc din toată inima noi și noi succese în activitatea dumneavoastră. Multă fericire tutoror. Să trăiți, tovarăși !Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost subliniată în repetate rînduri de vii și îndelungi aplauze.Luîndu-și rămas bun de la harnicii locuitori ai comunei, conducătorii de partid și de stat își continuă drumul spre Tg. Secuiesc. Aici, după vizitarea orașului a avut loc un însuflețit miting.După-amiază, conducătorii de partid și de stat au vizitat orașul și raionul Sfîntu Gheorghe, iar seara au participat la un spectacol de gală prezentat pe scena Teatrului de Stat din Brașov.Vizita continuă.
Mircea MOARCAȘ 
Paul ANGHEL 
Victor BÎRLADEANU 
Nicolae MOCANU 
Traian CATINCESCU
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VIAJA MUZICALĂ

Tribuna 
tinerilor 
compozitori

O întrebare pentru spectatori teatre
imnnnniiînniiiiiînMiiii^^

Inițiativa Radiotelevizlu- 
nii de a organiza un ciclu 
de concerte sub denumirea 
„Tribuna tinerilor compo
zitori" este mai mult decît 
lăudabilă ; asemănătoare cu 
cealaltă „tribună a tinerilor 
interpreți", ea are rostul 
de a contribui la stimularea, 
lansarea și afirmarea celor 
mai tinere condeie compo
nistice. In epoca noastră, 
compozitorul are nevoie de 
confruntarea, de audiții, cu 
ceea ce a așternut pe 
hîrtie ; îmbinările de tim
bre, adesea neuzitate, 
complexitatea ritmicii, e- 
chilibrul de ansamblu 
nu pot fi, pentru stilul 
muzicii de azi, cuprinse nu
mai din privire, și nici chiar 
în lectura la pian. Tînă- 
rului îi trebuie și mai mult, 
față de creatorul experi
mentat, autoverificarea, 
pentru a fi pe deplin con
știent de drumul pe care 
se angajează. Interpreta
rea noii lucrări este nece
sară și pentru colegii de 
breaslă, pentru critică și 
public. Prin inițierea „Tri
bunei tinerilor compozi
tori", Radioteleviziunea vine 
în întîmpinarea unei ce
rințe firești a vieții noas
tre muzicale ; este de făcut 
observația că și alte insti
tuții care posedă formații 
interpretative pot prelua și 
amplifica această idee.

Primul concert din ciclu 
(cu cîteva amînări care nu 
au îndepărtat însă pe a- 
matorii muzicii noi) a cu
prins patru lucrări. Ale
gerea lor s-a dovedit feri
cită, atît sub raportul va
lorii cît și sub cel al va
rietății stilistice. Diversita
tea de genuri și personali
tăți caracterizează muzica 
românească actuală și ge
nerația cea mai tînără se 
înscrie pe această linie, de
venită tradiție. Cele patru 
lucrări ascultate nu sînt, fi
rește, expresia ultimă a u- 
nui profil creator închegat, 
dar atestă seriozitatea preo
cupărilor, știință și îndemî- 
nare, fantezie și îndrăz
neală.

Anton Zeman (născut în 
1937, asistent la clasa de 
armonie a Conservatorului 
din Iași) se arată tentat de 
formele mari, ciclice; 
Simfonia sa prezintă un 
echilibru de stil — în con
figurația temelor, în arcu
irea formei, în veșmîntul 
orchestral — înclinația că
tre o lume sonoră robustă, 
concisă, expresivă. Dintre 
cele trei părți, prima ni 
ș-a părut cea mai realizată, 
datorită clarității facturii. 
Fără a avea o adresă pre
cisă, limbajul Simfoniei de 
Zeman respiră un parfum 
modal de esență româneas
că, structurat cu precădere 
armonic. De aceeași vîrstă 
cu Zeman, Mihai Moldo

van este atras — cel puțin 
așa se vădește din lucrarea 
pentru soprană și orchestră 
intitulată Rituale — să ex
ploreze modalitățile de ex
presie a folclorului româ
nesc. Explorarea se face, 
în acest caz, nu pe linia ci
tării, a prelucrării sau 
chiar a inventării în stil 
popular, ci către mecanis
mul intim al expresiei fol
clorice, îndeosebi a genu
rilor vechi, șlefuite de ta
lentul anonim al multor 
generații succesive. Mihai 
Moldovan are îndrăzneala 
simplității: creează o muzi
că pe suprafețe întinse cu 
mijloace minime (monodie, 
eterofonie, variații pe ce
lule cu un număr redus de 
sunete). Remarcabilă este 
tratarea vocală, datorită fu
ziunii textului popular cu 
melodia adecvată, persona
lă și totuși emanînd o spi
ritualitate colectivă româ
nească. Concertul pentru 
orchestră de Ștefan Zorzor 
apare elaborat pe principii 
programatice, însă nu în ac
cepțiunea romantică și post
romantică. Inițial conceput 
ca un concert „de primă
vară", Concertul își pro
pune să redea nu aspectul 
vizual sau sonor al ano
timpului, ci stările domi
nante pe care el le inspiră 
unui suflet sensibil și me
ditativ. Limbajul se alătură 
tendințelor de investigare a 
universului timbral șl rit
mic și din acest punct de 
vedere partea a IlI-a, inti- S 
tulată „Seve", este cu ade
vărat magistrală. Muzica 
lui Zorzor are o fluiditate 
și o mobilitate care o fac să 
apară mereu nouă, să satis
facă o legitimă dorință de 
varietate și ar putea fi în
cadrată într-o orientare de
numită — eventual — neo- 
impresionism. Dintre lucră
rile sorise de Irina Odăges- 
cu s-a executat' cantata 
Tinerețe, pentru cor și or
chestră, pe versuri de M. 
Duțescu, scrisă cu înde
mânare, străbătută aci de 
elanuri sincere, aci declara- 
tică, emfatică și care vă- M 
dește însușirea meșteșugu- H 
lui componistic.

Dirijorul Iosif Conta po- M 
sedă acel dar de a intui și sa 
reda în toată plenitudinea H 
muzica nouă. Experiența sa, H 
adăugată pasiunii și înțele- 
gerii superioare a acestei RJ 
muzici, a concurat la o tăi- M 
măcire adecvată a creației fel 
celor patru tineri. Soprana la 
Virginia Gudzichievici, so- K| 
lista Ritualelor de Moldo- 
van, are afinități cu acest fel 
gen de muzică și își folo- H 
sește glasul cu inteligentă fes 
și muzicalitate. Orchestra și 
corul Radioteleviziunii au 
depus eforturi pentru reu
șita deplină a acestei mani
festări.

Periodic, problema calității deser
virii celor 200 milioane de spectatori 
care anual populează sălile de cine
matograf a fost abordată în coloanele 
ziarului nostru. Din răspunsurile primite 
cu aceste prilejuri din partea foruri
lor vizate, care ne aduceau la cunoș
tință luarea unor măsuri în vederea 
îmbunătățirii activității rețelei de di
fuzare a filmelor, se desprindea lim
pede respectul pentru cetăfeni, stră
daniile depuse în vederea deservirii 
lor cît mai civilizate. Totuși, asigurarea 
unor condifii optime de vizionare ră- 
mîne un subiect la ordinea zilei, deoa
rece hotărîrile adoptate cu anumite 
ocazii neurmărite consecvent încep să 
fie ignorate odată cu trecerea unei pe
rioade de timp.

Incontestabil, deservirea cinemato
grafică în orașele vizitate s-a îmbună
tățit în ultima vreme. La Constanta, 
sălile de cinematograf de pe întreg li
toralul au fost modernizate sau reame- 
najate, iar aparatele de proiecție se re
vizuiesc periodic. In București, în această 
lună va intra în renovare capitală unul 
dintre cele mai mari cinematografe : 
„Republica". în cele două localități, ca 
și la Ploiești, posibilitățile materiale 
s-au îmbunătă(if. Cu toate acestea, de
fecțiunile tehnice continuă să nemul
țumească pe spectatori. La multe ci
nematografe din Capitală, de pildă, 
a devenit aproape o regulă ca în timpul 
proiecției, schimbul de funcționare în
tre cele două aparate să fie însoțit 
de o rulare în gol a zeci de metri de 
peliculă, pierdere care se traduce pe 
ecran prin omiterea unor scene întregi 
din film. Explica)ia primită la între
prinderea cinematografică orășenească 
a indicat drept cauză „slaba calitate 
a cărbunilor de proiecție, produși la 
uzina „Republica" din Sibiu”, care de 
circa zece ani „studiază” posibilitatea 
îmbunătățirii acestor produse.

La Ploiești, Tîrgovișfe, Cîmpina, pe 
Valea Prahovei, spectatorii își mani
festă nemulțumirea și din pricina ru
perii peliculei în timpul proiecției.

Una din cauze (de cîte ori nu s-a vor
bit despre aceasta I) : folosirea unor 
pelicule vechi și degradate, de starea 
a IV-a și a V-a.

— Filmul este uneori atît de uzat, 
— ne spune operatorul Ion Bonțu, de 
la cinema „Popular" — Ploiești — încît 
mi-e și frică să-l introduc în aparat.

Consecința utilizării neraționale a fil
melor care, paradoxal, pornind de la 
niște considerente de ordin comercial, 
se dorește rentabilă, este exact con
trarie. „Evident că o vizionare cu ne
numărate întreruperi va îndepărta pe 
spectatori de cinematograful cu pricina, 
astfel încît la un moment dat, vom 
avea sala mai mult goală chiar la fil
mele „bune” — este de părere res
ponsabilul cinematografului „Ploiești", 
Damian Dogaru. Și totuși D.D.F.-ul și 
Întreprinderile cinematografice regio
nale continuă, în pofida tuturor sesiză
rilor, să păstreze neschimbate criteriile 
de repartizare a filmelor. Nu este ca
zul să se revizuiască odată pentru tot
deauna acest punct de vedere ?

Proiecția în condifii tehnice slabe 
se datorește pe de altă parte și ne- 
glijenfei în muncă a operatorilor. La 
cinematograful „Popular” din Tîrgo- 
viște astfel de cazuri sînt frecvente. 
In ziua de 9 iunie filmul s-a rupt, 
dar defecfiunea n-a putut fi remediată 
imediat, deoarece operatorul plecase... 
să se plimbe, lăsînd aparatele fără su
praveghere. Dat fiind faptul că pe de 
o parte astfel de abateri, care pot 
avea urmări foarte grave, sînt destul de 
frecvente, iar pe de alta, în unele ra
ioane ca Buzău, Tîrgovișfe reviziile a- 
paratelor se fac cu toiul întîmplător, 
iar întreținerea lor lasă de dorit, se 
simte nevoia unor hotărîte măsuri or
ganizatorice.

Deservirea civilizată nu înseamnă 
numai asigurarea unor condifii tehnice 
ireproșabile, ci un întreg ansamblu de 
măsuri, bazat pe atenfia și spiritul 
gospodăresc al responsabililor de uni
tăți, care, în rol de gazde, se stră
duiesc să creeze acea ambianfă pro-

FILMUL
PREFERAT?

de balade
Printre iubitorii specta

colelor muzical-coregrafice. 
Ansamblul de Stat de cîn- 
tece și dansuri din Tîrgu- 
Mureș numără o sumedenie 
de admiratori; grija pentru 
cultivarea unui repertoriu 
adecvat profilului și, tot
odată, de un inedit care nu 
s-a dezmințit, calitatea deo
sebită (mai cu seamă a co
lectivului coral), stimularea 
creației originale prin pro
movarea ei promptă în 
spectacol, iată cîteva argu
mente care au făcut ca ar
tiștii din Tîrgu-Mureș să 
fie stimați și de public și 
de muzicieni. Nu o dată s-a 
vorbit despre un impas în 
activitatea ansamblurilor 
de cîntece și dansuri — și 
pe drept cuvînt — pentru 
că aces gen, care reprezin
tă o oglindă sensibilă și fi
delă a vieții, trebuie să țină 
pasul cu viața. S-a spus că 
genul pare adesea depășit 
de preferințele ascultătoru
lui de astăzi. Observația 
este îndreptățită cu privire 
la producțiile ansambluri
lor, întrucît aici lupta din
tre fantezie și tiparele co
mode, chiar cînd s-a pur
tat, nu s-a sfîrșit cu bi
ruința celei dintîi. Unele 
ansambluri evoluează către 
spectacolul revuistic, altele 
tind către operetă, altele 
vor să fie la fel ca acum 
un deceniu. în lumina pro
blemelor dezvoltării actua
le a genului, prezintă un 
interes real spectacolul 
prezentat la București de 
către colectivul din Tîrgu 
Mureș, cu care ansamblul 
și-a sărbătorit 10 ani de 
activitate. Conceput dintr-o 
înlănțuire de balade (chiar 
se și intitulează „Seară de 
balade"), spectacolul păs
trează tot ce a realizat cu 
succes formația și se 
lansează, totodată, cu în
drăzneală pe o linie în 
care experimentul artistic 
ocupă un loc important. 
(Linia de mijloc, acele cîn
tece solistice, debitate la 
un nivel situat între pro

fesionism și amatorism, 
chiar cînd este vorba de 
piese cum ar fi Kădar Kata 
de Kodâly Zoltân, este total 
neinteresantă).

Creatorii numerelor mu
zical-coregrafice complexe 
încearcă o sinteză de muzi
că, dans, poezie și plastică 
scenică, sinteză în care în- 
tîlnim mai mult sau mai 
puțin asimilate, elemente 
care merg de la folclorism 
pînă la expresionism. Ei 
vor să transmită ideea ba
ladei pe căile paralele ale 
vizualului și auditivului. 
Din acest punct de vedere, 
Balada de Remus Georges
cu, pe versuri de Adrian 
Maniu, în coregrafia lui 
Szekely Denes, Opera de 
cameră cu pantomimă G6- 
rog Ilona de Csiky Boldi- 
szâr în coregrafia și regia 
lui Kovâcs Ildikâ și Balada 
haiducului, „dans drama
tic". pe muzică de Szabo 
Csaba și coregrafie de Sza
bo Denes (ultimele două în 
decorul și costumele lui Ti- 
beriu Servatius) sînt edifi
catoare. Rezultanta este 
promițătoare și am dori să 
vedem în studiourile unor 
instituții de spectacol în
cercări asemănătoare. Seara 
de balade a Ansamblului de 
Stat de cîntece și dansuri 
din Tîrgu Mureș este un 
spectacol care merită vă
zut, un izvor de discuții 
fructuoase pentru cei ce se 
dedică genului, un stimu
lent pentru cei care caută 
modalități noi. Pe lîngă 
aportul unor interpreți ca 
dirijorii Birtalan Judit, 
Szalman Lorânt și Szarva- 
dy Gyula, soprana Nica 
Margareta, dansatorii Do- 
mokos Maria, Szdllosi Jâ- 
nos. trebuie evidențiate e- 
fectele de lumină (Ftizessi 
Istvân). Programul de sală 
cuprinde și unele conside
rații ale realizatorilor care 
lămuresc cititorului mobi- 
lurile lor estetice.

Petre CODREANU

• Teatrul de operă și balet : DON CARLOS —* 
19,30.

• Teatrul de stat de operetă : SINGE VIENEZ — 
19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Come
dia) : REGINA DE NAVARA — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLA- 
JINU — 20.

o Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului de 
Comedie) : OMUL CARE A VĂZUT MOARTEA 
— 19,30.

e Teatrul „Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 

HORIA ȘI RADU IȘI ASUMĂ RISCUL — 19,30, 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.

cinema

Centrul de radiobiologie și biologie moleculară al Ministerului Sănătăfii și Prevederilor Sociale: cu ajutorul unor aparaturi moderne specialiștii efectuează cercetări privind sensibilitatea radiodinamică a organismelor și tumorilor
Foto : Agerpres

pice receptării fenomenului de cul
tură, încă de la primul contact al spec
tatorului cu cinematograful. Privit în 
acest context putem aprecia și mai 
mult faptul că un număr din ce în ce 
mai mare de cinematografe sînt bine 
îngrijite, cu săli și holuri atrăgătoare și 
elegante. Multe săli de spectacol îfi lasă 
însă o impresie deplorabilă. La Buzău, 
Cîmpina de pildă, nu se respectă indica
ția ca localurile să fie la fiecare sfîrșit de 
spectacol aerisite, iar curăjenia sălilor 
și holurilor este îndoielnică. La cine
matografele „23 August" și „Tineretu
lui" din Constanța nu există nici un 
sistem de aerisire ; la primul dintre 
ele, „primenirea” aerului se face prin- 
fr-o curte mică, în care sînt depozitate 
lăzi de gunoi, iar la celălalt printr-un 
gang igrasios. Mai mult : deși orga
nele SANEPID au fost de nenumărate 
ori sesizate, nu s-a luat nici o măsură 
contra șobolanilor care „populează" 
sălile. Lipsa celui mai elementar spi
rit gospodăresc face ca la cinemato
graful „Victoria" din Ploiești culoarea 
albastră a draperiilor de catifea să dis
pară sub sfratul unsuros, al murdăriei, 
ecranul să capete din aceleași motive 
o nuanță închisă, iar vizionarea să fie 
îngreuiată din pricina fumului de tutun, 
care, strecurîndu-se din hol, plutește 
ca o densă pînză cețoasă. Respectul 
față de spectatori, străduința de a le 
asigura o ambianfă plăcută, civilizată, 
sînt absente uneori și la cinematogra
ful „Bucegi" din Capitală, unde se 
eliberează bilete peste numărul locuri
lor („Divorț în stil italian"), sau la 
„23 August" din Ploiești în care hainele 
și poșetele plasatoarelor atîrnă la ve
dere, iar în sală, pe la coifuri, zac 
aruncate moloz, humă, hîrtii, mucuri 
de țigară (deci se fumează în sală I).

Am căutat să aflăm și părerea celor 
impricinați. Răspunsul responsabilului 
de la „Victoria" Ploiești a fost revela
tor pentru felul de a gîndi al unei anu
mite categorii de salariați. „Acestea 
sînt condițiile. Este un cinematograf de 
cartier”. Acest mod primitiv de a gîndi

are drept scop să justifice de altfel, 
necurățenia, lipsa de politețe a plasato
rilor, ținuta lor neîngrijită etc. Vina prin
cipală o poartă în aceste cazuri cei care 
i-au numit și mențin în funcția de res
ponsabili în unități oameni leneși, cer
tați cu igiena și buna cuviință.

Ne-a mai reținut atenția un fapt, 
sugerat de o discuție surprinsă la ci
nema „Popular" Ploiești : de multe ori 
responsabilul unității chiar dacă dă do
vadă de bunăvoință, nu reușește să dea 
răspunsuri lămuritoare întrebărilor puse 
de spectatori. De ce ? Pentru că nici 
el nu cunoaște aproape nimic despre 
filmul care rulează. Informîndu-ne la 
Întreprinderea regională Ploiești ni 
s-a confirmat faptul că nu toți respon
sabilii au cunoștințele necesare și că 
nici nu fac vreun efort în această di
recție. Directorul adjunct, Mișu lo- 
nescu, recunoaște că aceștia „de multe 
ori nici nu vizionează filmul, nu citesc 
cronicile publicate. în presă, nu sînt 
abonați la nici o publicație de spe
cialitate ; și atunci informarea lor se 
rezumă la recomandări ca : Puteți lua 
bilet. Este film italian I”

Pentru aceasta, principala responsa
bilitate revine întreprinderilor cinema
tografice regionale. In ansamblul vieții 
noastre culturale, ele nu ar trebui să 
se limiteze la simpla repartizare a fil
melor pe cuprinsul unei zone geografi
ce ci să devină cu adevărat niște or
gane de conducere, care să controleze 
și să îndrume activitatea cultural-educa- 
tivă a, cinematografelor, felul în care 
acestea reușesc să creeze în sălile de 
spectacol acea atmosferă pe care pu
blicul o dorește. Să nu uităm că într-o 
ambianță plăcută, asupra căreia bunul 
gust (și simț) și-a pus amprenta, 
însăși comportarea spectatorilor va intra 
mai lesne în tiparele unei ținute civili
zate.Anchetă realizată de

Radu CONSTANTINESCU, Con
stantin CAPRARU, Vasile MIHAI

TURNEE TEATRALE
Trei colective teatrale bucureș- 

tene întreprind pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni turnee î.n țară.

Spectacole cu piesa „Un tramvai 
numit dorință", în interpretarea 
artiștilor Teatrului „Lucia Sturdza- 
Bulandra", vor fi prezentate la Pi
tești, Ploiești, Galați, Brăila și 
Giurgiu. O parte a colectivului ac
toricesc al Teatrului Mic va sus
ține spectacole, între 17 și 25 iu
nie, la Tg. Jiu, Petroșeni, Petrila,

Aninoasa, Lupeni și in alte locali
tăți din Valea Jiului cu comedia 
„Amooor" și drama „Incident la 
Vichy". De asemenea, două dintre 
spectacolele de succes ale Teatru
lui de Comedie sînt prezentate 
între 15 și 21 iunie în fața publi
cului astfel: „Insula" la Cîmpu- 
lung-Muscel, Slatina și Pitești și 
„Troilus și Cresida" la Brașov.

(Agerpres)

Respingînd tentația succeselor ușoare. Ion Gheorghiu s-a afirmat de mult ca un artist temeinic, pentru care pictura înseamnă o posibilitate mereu nouă de a se apropia de poezia realului. Oricine i-a urmărit evoluția a consemnat, fără îndoială, drumul consecvent al pictorului, dorința de a realiza o artă conformă cu propriul temperament. Pentru cei care ar fi ispitiți să creadă că spontaneitatea artistică s-ar întemeia pe altceva decît pe un studiu perseverent, că izbucnirea temperamentală ar fi suficientă pentru dobîndirea unei viziuni proprii, munca e- xemplară, conștiincioasă, a lui Gheorghiu e un argument potrivnic. Am a- vut prilejul să răsfoiesc cîteva carnete de schițe ale artistului; încă de la primele desene (acestea de o surprinzătoare exactitate, amintindu-1 pe elevul lui Ressu), el urmărește rezolvări compoziționale precise, elimină pe rînd elementele care i-ar împovăra de prisos pictura, înaintează încet spre tabloul care trebuie să cuprindă ideea cea mai elocventă, sentimentul cel mai sugestiv. Pentru că, așa cum o demonstrează arta lui, Ion Gheorghiu e convins că pictura are menirea să se comunice, că artistul are de transmis un mesaj, că orice creație criptică e menită unei ofiliri premature.Artistul se apropie cu un mare respect de lecția înaintașilor. Din acest punct de vedere, el nu se teme de nimic mai mult decît de snobism. Debutul său mărturisea apropierea de acea direcție de mare rafinament colo- ristic a picturii românești reprezentată de An- dreescu. S-a mai citat cîndva înrudirea cu viziunea lui Tonitza, în sensul unui anume drama

tism coloristic, al unei înțelegeri lucide a funcției expresive a culorii. E aici și o delicatețe rafinată a compoziției, o tendință de a o înscrie în forme desenate cu grație, care a justificat unele comparații cu Modigliani. Dar Ion Gheorghiu a știut să contopească toate a- ceste sugestii într-o imagine tot mai personală, de o forță poetică din ce în ce mai ușor de identificat ca fiind a sa; astăzi, în orice expoziție colectivă.

Nu numai universul coloristic al lui Ion Gheorghiu îl amintește pe acela al picturii populare pe sticlă; simplificările, enunțul lapidar al desenului, ritmurile compoziționale își destăinuie și ele obîrșia în aceeași artă de adînc lirism și de desăvîrșită logică a construcției. A- ceasta nu înseamnă, însă, că el ar urmări recompunerea unor imagini pri- mitiviste numai de dragul efectului inedit. Gheorghiu se sprijină pe o tehnică

realizarea acelei sugestii coloristice în care lumina nu străbate sticla ci, ca în arta noastră populară, 
izvorăște din ea. Tablourile lui nu sînt, cum s-ar spune, inundate de lumină, ci o iradiază. Și a- ceasta pentru că el caută să dăruiască pastei coloristice capacitatea de a sugera, pură, această lumină prezentă pretutindeni. Gheorghiu nu crede în posibilitatea hazardului de a realiza acorduri sugestive. El stabilește.

profiluri Un artist
al culorii

tablourile lui se recunosc cu ușurință, Gheorghiu a dobîndit un stil. Și, ceea ce mi se pare a fi mai prețios, el nu confundă stilul cu maniera, „moda” nu îl ispitește în nici un fel, atîta vreme cît e convins că e destinată unei existențe efemere.însă adevărata sursă a acestei originalități stilistice trebuie căutată în înțelegerea sensurilor artei populare. Nu poate fi vorba, evident, de „citarea" pe fragmente a folclorului. Nu tentația decorativului exterior l-a ispitit, ci acea modalitate de a exprima cu o exemplară subtilitate metaforică gîn- durile despre lumea din jur, așa cum știe să le exprime creatorul popular.

îndelung elaborată; o fiară sălbatică, de pildă, dintr-un tablou recent, deși amintește de stilizările naive din miniatura noastră populară, se impune prin calități ale unor raporturi compoziționale și cromatice foarte temeinic gîndite. Peisaje în care foșnesc plante fantastice, orașe cu turnuri ciudate, irizînd o lumină caldă, oameni de o nobilă și caldă frumusețe, toate acestea sînt rodul întîlnirii între direcția inspirației stilistice populare și propria sensibilitate poetică a artistului.Gheorghiu e un artist al culorii. Cîndva, peisajele sale aveau o transparență de vitraliu; acum el e- voluează, mi se pare, spre

rațional, raporturile de culoare, le conferă înțelesuri.Așa se explică de ce peisajele sale industriale, de pildă, comunicau senzația de lumină fierbinte; acolo, pictorul căuta să investească și tonurile cele mai întunecate cu această funcție de a sugera izbucnirile lumi- niscente. Gheorghiu a știut să regăsească în înfățișările civilizației moderne, în peisajele urbane, în priveliștile cu furnale și gigantice tubulaturi, minunate prilejuri de poezie. El e contemporan nu numai prin subiect, ci, mai ales, prin sentimentul cu care înregistrează și comentează subiectele, prin participarea

afectivă la înnoirea priveliștilor românești. Industria nu e, pentru el, o prăvălire de flăcări, ci își redobîndește sensul suprem de creație umană.Și oamenii picturilor lui Gheorghiu exprimă meditație profundă, bucuria calmă a vieții. Uneori, sînt aureolați (ca tinerii ce joacă șah la club) de lumina solară care năvălește pe un geam; alteori (într-un portret de țărancă din 1964) păstrează aspră noblețe care amintește — din acest punct de vedere — de e- roina Baltagului sadove- nian sau de țăranii lui Ghiață. De aceea prezența oamenilor e, în tablourile lui Ion Gheorghiu, un element de o veritabilă poezie.Pictorul știe să celebreze înfățișarea obiectelor mărunte, a florilor și a vaselor cu luciri de smalțuri românești, relevîn- du-le materialitatea; dar avertizează (ca într-un tablou din 1963, intitulat 
Războiul), și asupra marilor primejdii care amenință fericirea umană.îon Gheorghiu care a reprezentat pictura noastră la Bienala de la Veneția din 1964, alături de Pacea și Bițan, a fost remarcat laudativ de critică. Laureat de două ori al expozițiilor tineretului (în 1961 și 1963), prezent în aproape toate expozițiile de stat, el s-a impus ca un autentic fruntaș al generației. Respectul său pentru muncă, dorința de a cuprinde multiplu realitatea îi garantează un drum ascendent. Și sînt convins că va dobîndi astfel capacitatea de a exprima tot mai nuanțat, mai deplin, mai sugestiv, înfățișările plurale ale lumii noastre contemporane, spre care aspiră astăzi.

Dan GRIGORESCU

• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• VIATA LA CASTEL : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ;
14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30 (la ambele completarea Dacă treci rîul Se- 
lenei), GRIVIȚA (completare Mama lui Adrian) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL (completare Aluminiul) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI (completare Unel
tele gîndirii) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA (completare Dacă treci rîul Selenei) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, STADIONUL REPU
BLICII — 20,15, GRĂDINA DOINA — 20,30.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : CAPITOL — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 ; la grădină — 20,15.
« NEVĂZUT, NECUNOSCUT : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14.
O DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : AURO
RA (completare Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină —
20,15, EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, FEROVIAR - 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20 (la toate completarea Dacă treci rîul Se
lenei), MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30 (la ultimele două 
completarea Aluminiul), STADIONUL DINAMO — 
20,15, GRĂDINA CAPITOL — 22.
• MONTPARNASSE 19 : UNION (completare Ten
siune înaltă la Bechet) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• ROBII : DOINA (completare Orizont științlfio 
nr. 2/1967) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare Ori
zont științific nr. 3/1967) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 , 20,45.
© VIAȚA PARTICULARA : LIRA (completare în 
tainițele muzeului) — 15,15 ; 17,30 ; 19,45 ; la grădi
nă — 20,30.
© CRISTALE FARA TAINE — GIMNASTUL — 
CHEMAREA VULCANILOR — TREZIREA — VI
ZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE 
STAT IN REGIUNEA PLOIEȘTI : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
9 CENUȘĂ — cinemascop (ambele serii) : DACIA 
(completare Pasiuni) — 8,30—19,45 în continuare.
■ FRENCH-CANCAN : TOMIS (completare Unel
tele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină —, 20,30.
• CLIMATE : CENTRAL — 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
• DACII — cinemascop : FLOREASCA (completa
re Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : 
GIULEȘTI (completare Aluminiul) — 15,30 ; 13 ;
20.30, BUZEȘTI — 14,30 ; la grădină — 20,15.
© SPIONUL — cinemascop : UNIREA (completare 
De ziua mamei) — 15.30 ; 18 ; la grădină — 20,15.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — cinemascop : PROGRESUL —
14.30 ; 17 ; 19,30 ; GRĂDINA PROGRESUL-PARC
— 20.30,
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16, MIORIȚA (comple
tare Uneltele gîndirii) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, VOLGA (completare Aluminiul) — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,30; 21, GRĂDINA VITAN — 20,30, GRĂDINA 
MOȘILOR — 20,15.
0 CRONICA UNUI BUFON : VICTORIA — 18,30 ; 
20,45.
• DENUNȚĂTORUL : BUCEGI (completare Auto
biografie) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, la 
grădină — 20,15, GLORIA (completare Problema)
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA (comple
tare Poveste sentimentală) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45; 
18 ; 20,45, la grădină — 20,30.
0 CAVALERUL FĂRĂ ZALE : VITAN (completa
re Povestea leului) — 15,30 18.
a APE LIMPEZI — cinemascop : MOȘILOR (com
pletare Atențiune, atențiune, se apropie !) — 15,30 ; 
18, BUZEȘTI (completare Mai sus, mai repede, mai 
tare) — 16,45 ; 18,45.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : 
MUNCA — 15 ; 17. £
9 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : MUNCA 
(completare Mărturii de glorie nepieritoare din is
toria patriei) — 19 ; 21.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : POPU
LAR (completare Oaspeți de iarnă) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT — cinemascop : 
COTROCENI (completare Fabrica de împachetat 
fum) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• CELE DOUĂ ORFELINE : RAHOVA (comple
tare Mama lui Adrian) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 
20,30.
O NU SÎNT DEMN DE TINE : COLENTINA —
15 ; 17,30 ; la grădină - 20.
e FANTOMA DIN MORRISVILLE : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA (completare Redați-ne viața) — 20,30.
• STRIGATUL : DRUMUL SĂRII (completare 
Orizont științific nr. 3/1967) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
© NOAPTEA IGUANEI : FLACĂRA - 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : COS
MOS (completare Proiecte) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© GENTLEMANUL DIN COCODY —- cinemascop ; 
FERENTARI (completare Istoria unui manuscris)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O ÎNTRE DOI : CRINGAȘI — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : PA
CEA (completare Păsările dragostei) — 16 ; 18 ; 20.

concerte
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Vineri Ia ora 20 va avea loc la Sala mică a Pala
tului un recital de violoncel susținut de Nicolae 
Șarpe. La pian ; Albert Guttman. Programul va 
cuprinde lucrări de Beethoven, Brahms, Webern, 
Kodaly și Debussy.

rminmniM.... imiiiiii iiiiiinni im m immm

18,00 — Drumuri și popasuri — Emisiune turistică ; 
Buletinul circulației rutiere. 18,30 — Pentru copii : 
A.B.C. 19,00 — Pentru tineretul școlar : „Albatros" 
— revistă literară 19,30 — Telejurnalul de seară.
19,55 — Buletin meteorologic. 20,00 — Antena este 
a dumneavoastră. 20,30 — Săptămîna. 21,15 — Fil
mul artistic : „Porumbelul de argilă". 22,42 — 
Panoramic. 23,00 — Telejurnalul de noapte.
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SEMNAREA PROTOCOLULUI SESIUNII COMISIEI MIXTE 
GUVERNAMENTALE DE COLABORARE ECONOMICA
SI ÎEHNICO-STUNTIFICĂ ROMANO-CEHOSLOVACE
1 ’ »Intre 12 și 15 iunie, a avut loc la București, întîlnirea președinților în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică și tehnico- științifică româno-cehoslovacă.Cu această ocazie, au fost examinate posibilitățile de lărgire și a- dîncire a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice, precum și unele probleme privind lărgirea schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.Sesiunea a decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocăProtocolul încheiat cu această ocazie a fost semnat de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală, și de Otakar Simu- nek, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Cehoslovace, președintele părții cehoslovace în comisia mixtă guvernamentalăLa semnare au fost de față Mircea Malița. adjunct al ministrului afacerilor externe, și Cestmir Cisar, ambasadorul R. S Cehoslovace la București.La închiderea lucrărilor sesiunii, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a oferit în cinstea oaspeților o masă(Agerpres)
i

Linia electrică de 220 kV
Craiova - Bechet - Boicinovțî

(Urmare din pag. I)

Prezent și viitor

CONVENȚIE ROMÂNO
PRIVIND COLABORAREA ÎN DOMENIUL TURISMULUILa 15 Iunie a fost semnată la București o convenție între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Populare Bulgaria, privind colaborarea în domeniul turismului.Convenția a fost semnată din partea română de Niaolae Bozdog, președintele Oficiului Național de Turism, iar din partea bulgară de

Petko Todorov, președintele Comitetului pentru turism.Au fost de față vicepreședinți ai Oficiului Național de Turism, funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe, precum și Ivan Mangov, însărcinatul cu afaceri ad- interim al R. P. Bulgaria la București. (Agerpres)
Plecarea delegației 

de activiști ai Asociației
I I

de prietenie sovieto-româneCu prilejul vizitei în țara noastră a delegației de activiști ai Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de A. G. Țukanova, vice- p-’’.ședintă a asociației, ambasadorul Uniunii Sovietice la București A. V. Basov, a oferit joi după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Seara delegația a părăsit Capitala.

întoarcerea din R. P. Ungară 
a delegației de activiști 
ai P. C. R.Joi după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind din R. P. Ungară, delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Miu Dobrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-se- cretar al Comitetului regional [ași al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.S.U., a făcut o vizită de schimb de experiență în această țară.(Agerpres)

După ce parcurge pe teritoriul Ol
teniei aproape 90 km, pornind din 
punctul de interconectare cu sistemul 
energetic național realizat de centrala 
electrică de termoficare de la Craio
va, linia de înaltă tensiune Craiova- 
Boicinovțî traversează Dunărea la 
Bechet, pe o distanță de 1 828 m. Lu
crarea se înscrie ca o remarcabilă rea
lizare tehnică, fiind considerată a patra 
mare traversare de ' apă din Europa.

Pentru a sărbători acest eveniment, 
pe malul românesc al Dunării, la 
Bechet, joi dimineață a avut loc festi
vitatea inaugurală la care au luat 
parte Gheorghe Stoica, membru al 
Consiliului de Stat. Emil Drăgănescu, 
ministrul energiei electrice, Ion Bel- 
dean, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Sofia, reprezentanți 
ai organelor de partid și de stat din 
regiunea Oltenia, numeroși construc
tori.

Au fost, de asemenea, prezenți Kon
stantin Popov, ministrul pentru ener
getică și combustibil al R. P. Bulga
ria, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R P. Bulgaria la București, numeroși 
constructori bulgari.

A participat Nikolai Ciuprakov, di
rector general în Ministerul Energeti
cii și Electrificării al U.R.S.S.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
tov. Emil Drăgănescu a arătat că linia 
electrică Craiova—Bechet—Boicinovțî 
constituie un elocvent exemplu de co
laborare tehnico-economică dintre țara 
noastră, R. P. Bulgaria și Uniunea So
vietică. Referindu-se în continuare la 
perspectivele colaborării dintre cele 
două țări, vorbitorul a spus : „Energe- 
ticienii români și bulgari proiectează 
în cooperare și alte lucrări energetice 
importante — linia electrică aeriană 
de 400 kV pentru transportul de ener
gie din Uniunea Sovietică, prin țara 
noastră, în Bulgaria, precum și com
plexul hidroenergetic din zona Islaz- 
Somovit, pe Dunăre. Realizarea aces
tor obiective va aduce o nouă contri
buție la dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de colaborare frățească din
tre țările noastre". Ministrul energie' 
electrice a felicitat apoi pe energeti- 
cieni, constructori și montori pentru 
executarea înainte de termen cu 80 de 
zile și în condițiile tehnice prevăzute 
a acestei importante lucrări.

în încheierea festivității de pe ma
lul românesc, tovarășul Gheorghe Stoi
ca a înmînat unui număr de 12 con
structori bulgari ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

Persoanele oficiale române și bul
gare au traversat apoi Dunărea pe

bordul navei „Dacia" și au coborit la 
Oreahova. în apropierea stîlpului de 
metal ce poartă firele argintii ale 
cablurilor prin care a început să 
circule energia electrică, se află tri
buna în care iau loc delegațiile celor 
două țări. Ia cuvîntul K. Popov, mi
nistrul pentru energetică și combus
tibil al R. P. Bulgaria, care arată că 
începutul colaborării în domeniul e- 
nergetic 
datează
realizată legătura prin cablu de 60 
kilovolți, Giurgiu—Ruse, 
nuare, vorbitorul a spus : 
ne bucurăm de pe urma terminării 
cu succes a liniei de înaltă tensiune 
de 220 kilovolți Graiova—Boicinovțî și 
sîntem convinși că viitorul ne oferă 
perspective și mai luminoase".

Vorbitorul a subliniat apoi relațiile 
calde de prietenie existente între con
structorii și montorii români și bul
gari, mulțumind specialiștilor, con
structorilor și montorilor români pen
tru colaborarea frățească cu colegii lor 
bulgari.

A luat apoi cuvîntul Nikolai Ciu
prakov, director general în Ministerul 
Energeticii și Electrificării al U.R.S.S., 
care a felicitat pe constructorii și mon
torii români și bulgari pentru această 
importantă realizare tehnică.

Ț. Bojkov, membru al C.C. al 
P.C.B., prim-secretar al Comitetului 
regional Vrața al P. C. Bulgar, a dat 
citire decretului prin care Prezidiul 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria 
conferă ordine și medalii unui număr 
de 30 specialiști români.

Ministrul pentru energetică și com
bustibil al R. P. Bulgaria a oferit o 
masă tovărășească în cinstea construc
torilor români și bulgari.

(Agerpres)

dintre România și Bulgaria 
din anul 1947, cînd a fost

în conti- 
„Astăzi, noi

Joi dimineața a plecat la Paris o delegație oficială de ziariști români, care, la invitația Ministerului Afacerilor Externe francez, va face o vizită de documentare în Eranța între 15-26 iunie. Delegația este condusă de George Ivașcu, redactor șef al revistei Contemporanul,

în peisajul industrial slovac
Slovacia... Lanfuri de munji 

care întretaie cîmpiile, ajun- 
gînd pe alocuri pînă la Du
năre. Panglici de cîmpie a- 
runcate de-a lungul rîurilor 
ce pătrund în regiunea mun
toasă Șiruri de păduri căță
rate pe pantele abrupte ale 
masivelor coboară brusc, 
purtînd cu ele freamătul 
frunzelor și susurul apelor 
repezi.

Dar, alături de aceste stră
vechi frumusefi naturale, 
completîndu-le parcă, au a- 
părut altele noi. făurite de 
mîinile iscusite ale omului. 
Dintr-o regiune în trecui 
înapoiată, Slovacia a . devenit 
în anii puterii populare o 

înfloritoare, pășind în 
cu progresul întregii

ia Bratislava la Banska

zonă 
pas 
(ări.

De
Bistrica și de la Nitra la Ko
sice, meleagurile slovace au 
imbrăcat haina industrializă
rii socialiste.

In extremitatea estică a 
Slovaciei se înaltă noul com
binai metalurgic din Kosice. 
„Inima de ofel” a tării, cum 

el, a început 
cîfiva ani în 
ei se fac sim- 
prin tonele de 

ci și prin 
între- 

i de

este denumii 
să bată cu < 
urmă Bătăile i 
fite nu numai 
otel produse, 
schimbarea înfățișării 
gii regiuni a Slovaciei 
est. Dar importanta sa eco
nomică depășește cu mult 
limitele regiunii Combina-

ful metalurgic de la Kosice 
este cel mai mare obiectiv 
de acest gen din Ceho
slovacia. In 1969, cînd va 
intra în funcțiune cu întrea
ga capacitate proiectată, el 
va adăuga anual încă patru 
milioane tone de ofel la 
cele peste opt milioane pro
duse astăzi în tară.

Micuța întreprindere ,,A- 
pollo", fondată prin 1895, 
a constituit un început, 
mai mult decît modest,

file combinatului intră sau 
ies 20 de trenuri încărcate 
cu diferite produse.

Am în fafă cîteva date 
privind dezvoltarea econo
mică a Slovaciei : în 1966 
industria Slovaciei a realizat 
o producție aproape echiva
lentă cu a întregii țări în 
1949 ; acum producția in
dustrială a regiunii reprezin
tă peste 21,6 la sută din 
producția industrială a Ceho
slovaciei. Rezultate deosebi-

pe dezvoltarea 
chimice și me- 
în cadrul cărora 

„Slovnaft' și
CORESPONDENȚA DIN FRAGA 

DE LA EUGEN IONESCU

în domeniul prelucrării 
petrolului în Slovacia. In 
locul ei, în 1952, au început 
lucrările de construcție a 
modernului combinat „Slov
naft" Inginerul A. Vozar ne 
informează că aici se reali
zează peste 200 de produ
se din petrol Se prevede 
că în 1972, cînd toate obi
ectivele combinatului vor fi 
date în exploatare, capacita- 

prelucrare a între
girea

tea de 
prinderii să însumeze
10 milioane tone de petrol 
anual. întreprinderea petro
chimică de lingă Bratislava 
se întinde pe o suprafață de 
560 hectare și are peste 
5 000 de muncitori, ingineri 
și tehnicieni. Zilnic, prin por-

te au obfinuf în special în
treprinderile metalurgice, e- 
nergetice, ale industriei con
structoare de mașini și chi
mice. Anul trecut au intrat 
în funejiune noi obiective 
industriale și energetice : 
termocentrala Vojany (cu o 
putere instalată de 660 MW), 
hidrocentrala Domasa, noi 
capacităfi la combinatul me
talurgic din Kosice, mai mul
te uzine la Bratislava, 
extins combinatul avicol
la Ivanka etc. In același 
timp s-au construit nume
roase obiective cu destinajie 
socială și culturală și peste 
30 000 de apartamente noi.

Cel de-al patrulea plan 
cincinal de dezvoltare a e-

a

re

s-a 
de

conomiel nafionale ceho
slovace prevede o creștere 
a producției industriale 
slovace într-un ritm superior 
celui pe întreaga tară. In a- 
nul 1970 ponderea industriei 
din Slovacia în cadrul între
gii industrii cehoslovace se 
va ridica la 25 la sută, ca ur
mare a unui ritm me
diu anual de peste 14,5 la 
sută Un accent deosebit se 
va pune 
industriei 
talurgice,
combinatele 
cel din Kosice își vor aduce 
din plin contribufia. Crește
rea puterii industriale 
Slovaciei șe va face pe 
baza folosirii intense a
surselor economice și natu
rale locale, prin aloca
rea de însemnate investit'! 
din partea statului (numai in 
domeniul construcțiilor se 
vor aloca 31,6 la sută din 
totalul investițiilor pentru a- 
semenea lucrări pe întreaga 
tară). In anii cincinalului vor 
fi date în folosință alte obi
ective în industria metalur
gică. energetică și a mate
rialelor de construcții.

In limbajul lor sintetic, 
cifrele oglindesc marile 
transformări petrecute în anii 
construcției socialiste într-o 
regiune odinioară înapoiată a 
Cehoslovaciei, prefigurînd, 
totodată contururile viitorului 
peisaj industrial al Slovaciei.

DE PRETUTINDENI

In întîmpinarea Consfătuirii 
pe țară a lucrătorilor 
din industria chimică

vremea
Arghezi au vorbit poe- Rău și LâW;'liajOs și' Dumitru Radu Popescu, fotografiile expuse, poe

(Urmare din pag. I)

direcție. Planurile de cercetare cu
prind prea puține probleme legate 
le îmbunătățirea tehnologiilor de fa
bricație. în combinat există și o 
stație pilot pentru fabricarea butadie- 
nei și a cauciucului, pentru a cărei 
construcție s-au investit fonduri im
portante, dar care nu este folosită 
decît parțial. în legătură cu aceasta, 
maistrul IULIU OLTEANU, de la sec
ția de cauciuc, a spus : „Ne-am obiș
nuit cu gîndul că cauciucul pe care 
îl producem se vinde oricum. în 
activitatea noastră stăruie însă unele 
deficiențe. Nu s-a instaurat încă o 
disciplină tehnologică fermă. ceea 
ce influențează uneori calitatea pro
duselor. Este absolut necesar să nu 
mai tolerăm nici un fel de încălcare 
a disciplinei tehnologice. Se simte ne
voia să-și îmbunătățească activitatea 
și laboratorul de calitate. în prezent 
el efectuează analize cu multă întîr- 
ziere șl nu la toate loturile de mate
rie primă. Nu mai vorbim că. uneori, 
materiile auxiliare intră în producție 
necontrolate. Sîntem încredințați că 
măsurile organizatorice șl tehnice 
luate în ultima vreme ne vor da po
sibilitatea să obținem un cauciuc de 
calitate superioară".

în consfătuire s-au enunțat nume
roase propuneri menite să ducă la 
îmbunătățirea calității cauciucului, 
polistirenului și a celorlalte produse. 
Inginerii NICOLAE TONOIU. TEO
DOR MARINESCU și alții s-au refe
rit la necesitatea ridicării calificării 
operatorilor chimiști și a celorlalți 
muncitori din combinat, a permanen
tizării lor la locul de muncă, la în
tărirea disciplinei de producție și 
creșterea responsabilității maiștrilor. 
Tov. EMILI AN CORBU. șeful servi
ciului investiții, a insistat asupra mă
surilor ce trebuie luate pentru gră
birea ritmului de execuție a lucră
rilor de investiții din combinat, care 
au o importanță deosebită pentru ri
dicarea calității produselor.

Participanții la consfătuire au 
acordat o deosebită atenție posibi
lităților de îmbunătățire a organi
zării producției, de realizare a ca
pacităților proiectate la toate in
stalațiile. precum și de reducere a 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale.

„După părerea mea — a spus 
inginerul-șef MIRCEA LABĂ — 
există prea puțin interes pentru a- 
tingerea anumitor parametri pro
iectați la instalații. Bunăoară, se 
depășesc exagerat de mult consu

murile specifice. Voi da numai cî- 
teva cifre. La benzen, de pildă, se 
consumă cu 9.6 la sută mai mult 
decît prevede proiectul, iar la frac
ții butan cu 26,3 la sută mai mult. 
Valoarea depășirilor la consumuri
le specifice se ridică pe cinci luni 
la 5,5 milioane lei. Dacă am eco
nomisi numai unu la sută din ma
teria primă pe care o utilizăm, am 
putea realiza anual un plus de pro
ducție în valoare de peste 10 mi
lioane lei. Toate acestea se ex
plică prin faptul că în combina
tul nostru nu se duce o acțiune 
hotărîtă pentru înlăturarea risipei, 
a degradărilor de materiale. Or asta 
duce la scumpirea produselor șl la 
diminuarea beneficiilor".

Alți vorbitori au subliniat că ac
țiunea de organizare științifică a 
producției și a muncii a scos la 
iveală mari rezerve în domeniul 
folosirii capacităților de producție 
și a timpului de lucru. Ei au ară
tat că. pe măsură ce se vor contura 
noi soluții și concluzii, se vor des
coperi noi rezerve interne care, 
fructificate, vor ridica la un nivel 
superior eficienta întregii activități 
economice a combinatului.

Participanții la discuție au făcut 
și unele PROPUNERI. Redăm, pe 
scurt, cîteva dintre ele.

e Ar trebni studiată posibilita
tea reducerii filierei prin care trec 
fișele de aprovizionare cu materii 
prime, materiale și aparatură, pen
tru că actualul sistem generează 
crearea unor mari stocuri supra- 
normative și determină întîrzieri în 
realizarea unor lucrări.

o Să se acorde întreprinderilor 
atribuții sporite și o mai largă ini
țiativă în a trata direct cu furni
zorii de materii prime și cu be
neficiarii, atît pe plan intern cît 
și extern.

© în întreprindere sînt o serie 
de servicii care lucrează în paralel 
și care, practic, nu fac altceva de- 
oît să centralizeze niște cifre pe 
care le comunică ministerului. Ele 
pot fi desființate, iar la altele să se 
reducă aparatul (este vorba de ser
viciile normare, gospodărire a a- 
pelor etc).
Se cuvine ca. pe baza propune

rilor șl sugestiilor făcute în cadrul 
ședinței de lucru, să fie stabilite 
măsuri pentru continua perfecțio
nare a activității combinatului, 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al produselor. în așa fel ca marca 
„CAROM" să se bucure de un pres
tigiu tot mai mare în fața benefi
ciarilor.

Timpul probabil pentru zilele 
de 17, 18 și 19 iunie. în tară : 
vreme în încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea a- 
verse locale, mai frecvente în 
îumătatea de nord a tării. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 18 si 28 de grade. în 
București : vreme în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil, fa
vorabil aversei de ploaie. Vînt 
slab pînă Ia potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

★La casa de cultură a studenților din Cluj a avut loc joi după-amiază vernisajul expoziției de fotografii „Tudor Arghezi" cuprinzînd 87 de imagini inedite realizate de Ion Miclea. Despre opera maestrului Tudor ții Aurel prozatorul iar despretul și criticul de artă Irimie Ne- goiță. Actori ai Teatrului Național din Cluj au recitat apoi versuri din lirica argheziană.
★Joi la amiază a avut loc la Muzeul de artă din Cluj deschiderea expoziției „Teatrul în Republica Democrată Germană". Cu acest prilej au vorbit Teohar Mihădaș de la Teatrul Național din localitate șl Manfred Hausding, atașat cultural al Ambasadei R D Germane la București. La vernisaj au participat numeroși oameni de cultură, actori, artiști plastici, studenți Ex-

poziția prezintă machete scenografice, schițe de afiș, de costume, fotografii cu imagini din piesele jucate de artiștii germani.
★Joi a părăsit Capitala prof, dr. Juan Marinello Vidaurreta, ambasadorul Republicii Cuba la U.N.E.S.C.O., care, la invitația Institutului Român pentru , Relațiile Culturale cu Străinătatea, a făcut o vizită în țara noastră. în timpul vizitei oaspetele a avut întrevederi la I.R.R.C.S., Ministerul Afacerilor Externe. Comisia națională pentru U.N.E.S.C.O., Ministerul în- vâțărnîntului. Comitetul Națipnal pentru Apărarea Păcii, la alte instituții centrale și a vizitat obiective economice și sociale nile Brașov, Ploiești
☆în sala de expoziții artiștilor plastici dindeschisă joi o expoziție de pictură modernă în reproduceri, organizată de Corniietu) de Stat pentru Cultură și Artă. Sînt prezentate 92 de lucrări de Renoir, Cezanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse, Chagall. Modigliani și Picasso. Originalele selor mai multe din tablouri aparțin marilor muzee din Paris, Londra și Madrid.

Înregistrarea 

activității 
intelectuale

MO

Și
din regiu- Dobrogea.
CenacluluiaGalați a fost franceză

Savantul Ghennadi Sergheev 
din Leningrad este autorul unui 
aparat care permite studierea 
activității creierului în diferite 
perioade ale muncii intelectuale. 
Spre deosebire de encefalograf, 
noul aparat nu numai că înre
gistrează biocurenții din creier, 
dar îi și analizează în mod auto
mat. După indicațiile lui, se 
poate prevedea scăderea sau creș
terea intensității activității inte
lectuale la persoanele care în 
procesul de muncă sînt nevoite 
să ia într-un timp scurt hotărîri 
importante (de pildă, dispecerii 
din marile întreprinderi).

Aparatul a confirmat existen
ța așa-numitei asimetrii de infor
mație între emisfera dreaptă și 
cea stingă a creierului. La ma
joritatea oamenilor emisfera stin
gă este mai activă decît cea 
dreaptă Experimental s-a stabilit 
că, cu cit este mai mare această 
asimetrie, cu atît este mai mare 
și coeficientul activității utile a 
creierului în ansamblu.

Diametrul de 2,5 m, capacitatea de 7 mc. lată dimensiunile acestei „mingi de plastic" realizată în Suedia din EL____Lsticlă cu o căptușeală din material izolant. Potrivit fiei realizatorului ei, poate fi utilizată în diverse scopuri: ca adăpost, pentru operații de salvare pe apă etc. Dar cea mai frecventă utilizare va fi, probabil, pentru distraefia a- matorilor de sporturi nautice.

fibre dedeclara- mingea

ARTICOLE DE PLAJĂ
întreprinderea de difuzare a 

materialelor sportive desface 
prin magazinele de speciali
tate ale comerțului de stat o 
mare varietate de articole de 
plajă, de calitate superioară, 
lată cîteva dintre acestea t sal
tele pneumatice, umbrele pen

tru plajă, căști pentru baie, 
colaci de baie din p.v.c. in di
ferite modele și mărimi, mingi 
de plajă, perne pneumatice, 
cordoane de înot și multe alte 
obiecte utile în sezonul căl
duros.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA rinduri
DE DOUA ORI SCHIMBARE DE LIDER

CLUJ (prin telefon). — Ieri, par
ticipanții la competiția ciclistă in
ternațională „Cupa Voința" au luat 
startul de două ori i de dimineață, 
într-o probă de contratimp indi- 

■ vidual, in împrejurimile orașului 
Tg Mureș (20 km) și după amiază, 
într-o etapă cu plecare în bloc in
tre Tg. Mureș și Cluj (102 km).

La contratimp, concurența au 
avut de escaladat și de coborît cul
mea Acățarilor, ceea ce a presupus 
nu numai forță fizică la urcuș, ci 
și curaj, abilitate la coborîre. Pe 
primele locuri în această dificilă 
probă s-au situat cicliști aflați la 
mijlocul clasamentului t Emil Rusu 
I Dinamo II), care a parcurs cei 20 
km in 31’29", și Mircea Rîndașu 
(Steaua 11), la 22“ de învingător 
iar al treilea, l. Ardeleanu (Steaua), 
a fost cronometrat la 57" de pri
mul. Etapa de oontratimp

în e- 
gal- 

Cum 
a re- 
M al

din

NUMAI DOUA PARTIDE s-au în
cheiat în runda a 7-a a turneului in
ternațional feminin de la Piotrkow 
(Polonia). Radzikowska a cîștigat la 
Spakowska, în timp ce partida dintre 
româncele Polihroniade ' și Reicher 
s-a terminat remiză. în clasament 
conduce Polihroniade cu 5 puncte, 
urmată de Reicher și poloneza Rad
zikowska, cu cîte 4 puncte fiecare.

MECIUL DE FOTBAL R. D. GER
MANĂ—GRECIA, pentru calificarea 
în turneul final al Olimpiadei 
Mexico, a revenit fotbaliștilor

MECI AMICAL DE BASCHET

produs schimbarea liderului, 
tapa Tg. Mureș-Cluj, tricoul 
ben purtindu-l Emil Rusu. 
însă în această etapă victoria 
venit fostului lider, Gabriel 
ceanu, clasamentul a suferit
nou schimbări i Moiceanu, benefi
ciind de. bonificația de cîștigător. 
a reluat șefia clasamentului. îl ur
mează Rusu la 19”, Cosma la 1’06", 
Ardeleana la 1’17" etc.

în etapa Tg 
Mureș-Cluj, 
același timp 
Moiceanu au 
sit Ciumeti, Mol- 
doveanu, Devai 
(Budapesta), A- 
tanasov (Sofia), 
Rîndașu, Mano- 
lov (Sofia), Gor- 
bas (Varșovia), 
Rusu.

Tandem cu umbra Foto i S. Cristian

R. D. Germană cu scorul de 
(3—0). după ce în primul meci 
făsurat la Atena) învinseseră cu a- 
celași scor. In etapa următoare a 
preliminariilor olimpice, echipa R.D. 
Germane va întîlni selecționata Ro
mâniei.

LA CONCURSURILE HIPICE DE 
LA OLSZTYN (Polonia), proba de 
ștafetă a fost cîștigată de Bredli și 
Belii (Anglia) cu timpul de 63”l/10, 
urmați de Covaci—Szuti (Ungaria) 
65” și Langa—Bărbuceanu (România) 
68”3/10.

(des-

BOXERUL JAPONEZ Numata a 
devenit campion mondial la catego
ria ușoară (clasa juniori), învingînd la 
puncte pe filipinezul Flash Elorde, 
într-un meci de 15 reprize, disputat 
la Tokio. Numata este al treilea boxer 
japonez campion mondial, alături de 
Masahiko Harada (cocoșj și Takeshi 
Fuji (semimijlocie — clasa juniori).

ATLETUL PAPANKCOLAU este 
noul campion al Greciei la decatlon. 
In concursul desfășurat la Atena el 
a totalizat 6 703 puncte — nou re
cord național (v.r. 6 625). Cel mai bun 
rezultat al său a fost realizat la să
ritura cu prăjina : 5 m.

Dinamo București -
Gwardia Varșovia

71-69 ’In drum spre Sofia, unde va participa la Dinamo- viada de baschet, echipa Gwardia Varșovia a susținut aseară un meci amical cu Dinamo București, în sala dinamoviștilor din șos. Ștefan cel Mare. Victoria a revenit baschetbaliștilor noștri cu scorul de 71—69, după un foc viu, echilibrat și de bun nivel tehnic.Revanșa va avea loc slmbătă în aceeași sală, începînd de la ora 18.

REAL MADRID a fost eliminată 
din „Cupa Spaniei" la fotbal, fiind 
învinsă cu 1—0, în meci retur des
fășurat la Madrid, de către Valen
cia. în primul joc victoria revenise, 
de asemenea echipei Valencia (2—1).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA MOSCOVA. Olga 
Titova (19 ani) a aruncat discul la 
52,03 m — cea mai bună performan
tă mondială a sezonului pentru ju
nioare.

întîlnit e- 
(jucători 
Austriei, 

surprinză-

LA UDINE (Italia) s-au 
chipele de fotbal-tineret 
sub 23 ani) ale Italiei și 
Austriecii au obținut o 
toare victorie cu scorul de 2—1 (1—0). B

ÎN REUNIUNEA ATLETICĂ IN- ■ 
TERNATIONALĂ DE LA SAINT a 
MAUR, proba de 3 000 m a fost cîș- | 
tigată de francezul Salomon în g 
7’53"2/10. înaintea englezului Jackson 
— 7’53”4/10 și a campionului euro- fi 
pean Jazy (Franța) — 7’54”2/10. “

Videofon 

de buzunar

Una din curiozitățile tehnice 
care rețin atenția vizitatorilor ex
poziției universale de la Mont
real este videofonul — un tele
fon prin intermediul căruia îți 
poți vedea interlocutorul. Cîte 
întîlniri nu vor putea avea loc 
fără să te deplasezi de acasă P 
Noul aparat funcționează fără 
fir. Cu un asemenea aparat în 
buzunar sau în poșetă poți fi 
chemat sau să chemi la telefon 
oriunde te-ai afla. Introducerea 
lui pe scară largă mai ridică 
o seamă de probleme de 
ordin tehnic.

Vestigii 

preistorice

Pe șantierul arheologic de la 
VărtesszSlos, unde în urmă cu 
cițiva ani a fost scoasă la iveală 
o așezare omenească preistorică, 
a fost făcută recent o nouă des
coperire de o mare însemnătate 
pentru formarea unei imagini cla
re asupra înfățișării locuitorilor 
care au populat-o în urmă cu 
jumătate milion de ani. Descope
rirea constă în urmele fosilizate 
lăsate în rocile de calcar de pi
cioarele omului preistoric, bine 
conservate și permițînd în con
secință studierea lor de către 
specialiști. Au fost descoperite și 
o serie de unelte primitive con
fecționate din piatră. Arheologii 
maghiari intenționează să ame
najeze un muzeu în aer liber, în 
care să fie expuse toate desco
peririle făcute în ultimii ani la 
Vertesszolos.

Populația 

Japoniei

în luna iulie populația Japo
niei va ajunge, potrivit relatări
lor ziarului „Asahi Shimbun". 
la 100 milioane locuitori. Lunar 
populația Japoniei crește cu a- 
proximativ 100 000 de persoane.



POZIȚIA
GUVERNULUI FRANCEZ

Guvernul Republicii Socialiste România a hotărît să ofere Re
publicii Arabe Unite o cantitate de 50 000 tone de grîu, condițiile 
de plată urmînd să fie stabilite ulterior. Livrarea cantităților ofe
rite, din care 20 000 de tone sub formă de făină, se va face imediat.

Ambasadorul Republicii Socialiste România în Republica 
Arabă Unită, Mircea Nicolaescu, a fost primit în audiență, la cere
rea sa, de către Abdel Menuid Farid, secretar general la președinția 
R.A.U., căruia i-a comunicat hotărîrea guvernului român.

(Agerpres)

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe al României 

a ambasadorului 
Republicii liban la București

La 14 iunie, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Comeliu Mănescu, a invitat în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Liban la București, Robert Klat, căruia i-a expus poziția țării noastre cu privire la situația din Orientul Apropiat, exprimată în Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl a guvernului Republicii Socialiste România din 10 iunie 1967.

Declarația ministrului 
de externe al R.A.U.

CAIRO. — Ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U., Mahmud Riad, a ar 
cordat un interviu agenției France 
Presse în care, referindu-se la situația 
din Orientul Mijlociu, a declarat că 
poziția țării sale se rezumă la : „a 
împiedica pe agresor să obțină a- 
vantaje prin forță". „Dacă comuni
tatea internațională, a spus el, accep
tă dobîndirea unor avantaje prin 
forță, ea va accepta ca relațiile in
ternaționale să se bazeze pe haos". 
Evocînd dezbaterile din cadrul 
O.N.U. în legătură cu recenta con
fruntare militară dintre Izrael și E- 
gipt, Mahmud Riad a declarat că 
„Izraelul trebuie să-și retragă tru
pele dincolo de liniile de armistițiu. 
Dacă toate țările din lume acceptă 
acest principiu, Izraelul va fi obligat 
să-l execute". în ceea ce privește 
reuniunea arabă la nivel înalt, pre
conizată de Sudan, Mahmud Riad a 
arătat că ea se va ocupa de poziția 
unită a tuturor țărilor arabe față de 
Izrael și de relațiile statelor arabe 
cu puterile care au ajutat Izraelul.

PARIS 15 (Agerpres). — După șe
dința Consiliului de Miniștri Francez, 
care s-a ținut în dimineața zilei de 
joi, Georges Gorse, ministrul infor
mațiilor, a făcut următoarea decla
rație : „Consiliul de Miniștri a luat 
act de gravele consecințe politice care 
au apărut în lume și de urmările de
plorabile pentru destinele omenești, 
care se manifestă în urma acțiunilor 
militare declanșate la 5 iunie în 
Orientul Mijlociu. Pentru guvernul 
francez, care s-a străduit să împie
dice începerea ostilităților și care a 
militat, apoi, în mod activ, pentru a 
le face să înceteze, este de la sine 
înțeles că nici un fapt împlinit, ca 
urmare a acestora, nu ar putea fi 
considerat acceptabil, nici în privin
ța limitelor teritoriale și nici a sta
tutului cetățenilor țărilor interesate. 
Numai o reglementare pe baza unor 
tratative libere și acceptată de toate 
țările în cauză și consacrată de co
munitatea internațională ar putea să 
rezolve ansamblul problemelor care 
se pun. Tocmai în lumina acestei 
perspective, Franța a acceptat întru
nirea unei adunări extraordinare a 
Națiunilor Unite".

VIETNAM

Alte șase avioane 
agresoare doborîteHANOI 15 (Agerpres).— Un nou avion american a fost doborît pe teritoriul R.D. Vietnam — anunță agenția V.N.A. — precizînd că a- ceastă victorie aparține forțelor armate și populației din provincia Nghe An. Zilele acestea, adaugă agenția, au mai fost doborîte alte cinci avioane agresoare deasupra provinciilor Ha Bac, Quang Binh, Țhanh Hoa și Nghe An. NUMĂ
RUL TOTAL AL APARATELOR 
DE ZBOR PIERDUTE DE S.U.A. 
PÎNA ÎN PREZENT ÎN VIETNA
MUL DE NORD SE RIDICĂ LA 2 029.Agenția V.N.A. anunță, de asemenea, că artileria de coastă a incendiat trei nave de război americane care au pătruns în apele teritoriale ale provinciei nord-viet- nameze Quang Binh.

După cum s-a mal anun- 
fat, la Londra au parvenit 
patru scrisori de la definufii 
greci de pe insula Yaros. 
Una din ele cuprinde fapte 
emofionante despre lovitura 
de stat militară și despre 
primele zile de detenfiune. 
lată cîfeva extrase :

Lagărul
relatate de deținuți!

9 9

de pe hipodrom politici din Yaros

Rezoluție adoptată 
de Consiliul de Securitate

Operație de repatriereTEL AVIV 15 (Agerpres). — Un avion elvețian, pus la dispoziția Crucii Roșii internaționale, a sosit joi dimineața la Tel-Aviv pentru a transporta la Cairo aproximativ 20 soldați egipteni răniți, luați prizonieri de forțele armate izraeliene. în aceeași zi, avionul a plecat spre, capitala R.A.U. Acesta este primul transport de prizonieri răniți pe care Izraelul îi trimite în R.A.U., după luptele ce au avut loc săptă- mîna trecută. Se menționează că guvernele Izraelului și R.A.U. au anunțat anterior că au căzut de a- cord în privința unui schimb de 50 prizonieri care au suferit răni grave, precizînd ulterior că este vorba de o operație de repatriere.

McNamara pleacă 
„la fața locului”
WASHINGTON 15 (Agerpres).— 

Un comunicat dat publicității de 
Pentagon anunță că ministrul ame
rican al apărării, Robert McNamara, 
va pleca duminică în Vietnamul de 
sud pentru a examina „toate aspecte
le" situației militare. McNamara va 
fi însoțit de generalul Earl Wheeler, 
președintele Comitetului mixt al șe
filor de state majore. în cercurile 
autorizate din Washington s-a men
ționat că în. cursul acestei călătorii 
ministrul apărării va putea examina 
problema trimiterii de noi efective 
militare americane în Vietnamul de 
sud.

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
258 de profesori de la Universita
tea Brooklyn au adresat o scrisoare 
deschisă președintelui Johnson în 
care cer încetarea războiului dus 
de S.U.A. in Vietnam. în ultimele 
săptămini, astfel de scrisori au fost 
expediate pe adresa Casei Albe și 
de profesorii de la universităfile 
Harward, Columbia, Princeton, Cor
nell și șlte institute de învăfămînt 
superior din S'.U.A.NEW YORK 15 (Agerpres). — Consiliul de Securitate și-a reluat lucrările miercuri la ora 21,54 G.M.T. pentru a examina în continuare situația din Orientul Apropiat. Pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de rezoluție prezentat de Argentina, Brazilia și Etiopia care cere guvernului iz- raelian să asigure securitatea și bunăstarea locuitorilor zonelor în care au avut loc operațiuni militare și să faciliteze reîntoarcerea acelora care s-au refugiat din aceste zone după declanșarea ostilităților. Rezoluția recomandă, de asemenea, guvernelor interesate să respecte cu strictețe principiile u- manitare privind tratamentul prizonierilor de război și protecția civililor în timp de război, așa cum sînt enunțate în convențiile de la Geneva din 12 sugust 1949.In cursul dezbaterilor a luat cu- vîntul reprezentantul Argentinei, Jose Ruda, care a cerut adoptarea rezoluției propuse. Reprezentantul Franței, Roger Seydoux, a declarat că este absolut necesar să se depună toate eforturile pentru ca cei care s-au refugiat în timpul luptelor să poată să se reîntoarcă fără

întârziere în satele și orașele lor. Reprezentantul Uniunii Sovietice, Fedorenko, a declarat că deși proiectul de rezoluție propus nu este pe deplin satisfăcător, deoarece nu rezolvă toate problemele ivite în urma ocupării unor teritorii arabe de către trupele izraeliene, totuși, din motive umanitare, delegația U.R.S.S. va vota în favoarea proiectului de rezoluție. Au mai vorbit reprezentanții Iordaniei și Indiei. Pusă la vot, rezoluția a fost adoptată în unanimitate.
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=; masafi prizonierii înainte de
ș a fi trimiși pe Yaros) domnea
ș teroarea ziua și noaptea. în
§ primele cinci zile, 470 de
ș persoane au fost îngrămădi
ți te sub tribune. La porfile
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s pază, cu ochii pe prizonieri.
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= afară. Acesta a revenit după
| 20 de minute. Fusese bătut
ș cu sălbăticie. Șeful gărzii
= împreună cu un civil l-au
ș trîntit la pămînt. Au început
| apoi să-l lovească cu un
| baston peste mîini, peste
| picioare, la cap, pină cînd
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g s-a umplut de singe. Un
g medic, aflat printre prizo-
§ nieri, i-a dat primul ajutor.
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lagărul de pe hipo- 
(aci și pe stadioanele

„Luni dimineafa, militarul 
de serviciu a pretins că nu 
știe nimic. In aceeași seară, 
ameninfat cu arma, a fost 
bătut avocatul Spuros Kalos 
și Orestis Skartsas".

Asasinarea

lui EI lisei I is

„Mărfi dimineața a 
adus în lagăr cipriotul 
loannides și primarul 
Kalithea, Gallos. In după-a- 
miaza aceleiași zile, cînd 
Pănayiotis Ellisellis venea de 
la toaletă, un căpitan pur- 
tind o beretă neagră (fără 
matricolă) a tras asupra lui 
două focuri de revolver. 
Moartea a fost instanta
nee".

„Definutul Stathis Tsekuras 
a protestat pe lingă direc
torul gărzilor, care s-a mul
țumit să spună : „Acesta 
este un eveniment în legă
tură cu care vi se va cere 
să depunefi mărturie". Defi
nufii au strigat în cor: 
„Vreji să ne ucidefi".

„In noaptea de mărfi plu
tea ceva în aer. Tofi definu-

fost 
llios 
din

TI

fii erau pregăti)! din punct 
de vedere psihologic ; ei 
erau calmi și hotărî)!, trimi- 
(ind ultimele lor ginduri 
spre familiile lor... Noaptea 
la ora două fuseseră trezifi 
pentru a fi trimiși pe insula 
Yaros".

de
Lagărul 

pe stadionul 
Karaiskaki

„Terenul de fotbal de la 
Karaiskaki a fost rezervat 
locuitorilor din Pireu. Două 
camere a cite 10/(2 metri 
au fost folosite de politie 
pentru a înghesui aici 600

de persoane, Femei și băr- 
bafi au dormit rind pe rînd 
pe pămînt. Pentru toți, a- 
cești oameni erau doar două 
lavabouri.

Definufii au fost aduși în 
lagăr după ce au tos* bătuți 
cu brutalitate in birourile Si
guranței. Au sosit în condiții 
oribile. Primarul din Beri- 
steri, Folopoulos, A. Berde- 
mikos, G. Bazigos, Lifsa Pa- 
padimitriu, șeful sindicatelor 
Varulis, Tsiromakis, Tasia 
(este vorba de sofia lui Ma- 
nolis Glezos) și alții au fost 
bătuji cu deosebită cruzime. 
Participantul la Rezistentă, 
Diakrousis, a fost bătut în bi
rourile Siguranței generale 
pină și-a pierdut conștiința. 
Același lucru s-a întîmplat cu 
venerabila mamă Vemeri. 
Cînd au fost duși la etajul 5 
al Siguranței generale au 
trecut printre 150 de polifiști 
aliniafi, iar la intrarea a altor 
12 definufi, dintre care 3 fe
mei, cei 150 de polifiști au 
fabărît asupra lor, lovindu-i 
cu brutalitate. „Aici i-au rupt 
coastele și dentistei E. loa- 
nideu care a căpătat o como- 
fie cerebrală, fiind transpor
tată în această stare pe 
insula Yaros. Acum ea se 
află în spitalul Syros. Cînd 
medicul militar a văzut a- 
cești oameni a spus : «Pen
tru dumnezeu, au fost oare 
bătufi de canibali b>
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Apelul E. D. 4.
Agenția Taniug anunță că Partidul E.D.A., interzis 

de actualul regim militar din Grecia, a adresat tuturor 
forțelor democratice, tuturor partidelor și grupărilor 
politice din țară un apel în care le cere să ia poziție 
împotriva regimului militar, să se unească „într-un 
front larg antidictatorial pentru a lichida tirania și a 
restabili libertățile democratice". Apelul cere să se 
constituie secții ale frontului antidictatorial în fiecare 
localitate și pretutindeni să se organizeze o ripostă 
împotriva dictaturii. In prezent, se arată în apel, nici 
un fel de interese înguste de partid nu trebuie să fie 
puse deasupra intereselor țării și poporului. '
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Italia participă la sancțiunile 

economice împotriva Rhodesiei

CAIRO. — Agenția M.E.N. anun
ță că reuniunea miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor arabe va avea 
loc la 17 iunie la Kuweit. Din par
tea R.A.U. la reuniune va participa 
Mahmud Riad, ministrul afacerilor 
externe. Partlcipanții vor examina 
situația din Orientul Mijlociu și vor 
pregăti conferința arabă la nivel 
înalt care a fost propusă de Sudan.

ALGER. — Președintele Adunării 
Naționale tunisiene, dr. Saddek Mo- 
kaddem a sosit joi dimineața Ia Al
ger, unde a fost întîmpinat de mi
nistrul de externe al Algeriei, Ab
delaziz Bouteflika. Mokaddem ur
mează să fie primit de șeful sta
tului algerian, Houari Boumedienne, 
pentru a-1 înmîna un mesaj special 
din partea președintelui Tunisiei, 
Burghiba. După cum precizează a- 
genția France Presse, mesajul se re
feră la evoluția situației politice în 
lumea arabă.

KHARTUM. — în capitala sudane- 
ză s-a anuntat că. începînd de joi, 
aeroportul din Khartum va fi re
deschis și accesibil tuturor avioane
lor. cu excepția celor americane și 
britanice, relatează agenția France 
Presse.

ALGER. — Noureddin El Atassi, 
președintele Republicii Arabe Sirie
ne. a sosit astăzi într-o vizită la Al
ger, relatează agenția „Algerie Presse 
Service".

NEW DELHI. — Secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, Marko Nikezici, care a 
sosit miercuri în capitala Indiei în 
calitate de trimis personal al pre
ședintelui Iosip Broz Tito, a avut 
convorbiri cu ministrul afacerilor 
externe al Indiei, Chagla, în cursul 
cărora au fost abordate probleme 
privind criza din Orientul Mijlociu. 
Joi, Nikezici urmează să aibă o în
trevedere cu premierul Indiei, Indi
ra Găndhi.

CASABLANCA. în portul marocan 
Casablanca a fost suspendat la 13 iu
nie boicotul navelor britanice și a- 
mericane care ancorau în acest port, 
relatează agenția Reuter.

Plenara C. C. 
al P.C. BulgarSOFIA 15 (Agerpres). — Agenția BTA anunță că miercuri a a- vut loc la Sofia o plenară a Comitetului Central al P.C. Bulgar, în cadrul căreia Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, a prezentat o informare despre evenimentele din Orientul A- propiat. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la întâlnirea care a a- vut loc la 9 iunie, la Moscova, între conducătorii partidelor comuniste și muncitorești și ai guvernelor statelor socialiste din Europa. Plenara a adoptat o hotărîre în problemele discutate.
încheierea Sesiunii 

Consiliului nord-atlantic 

Couve de Murville;

J.A.T.O. nu trebuie 
să se amestece 
în conflict"LUXEMBURG 15 (Agerpres). — Miercuri seara, după două zile de dezbateri, au luat sfîrșit la Luxemburg lucrările sesiunii de primăvară a Consiliului ministerial al N.A.T.O. Problema care a dominat ședințele a fost aceea a conflictului arabo-izraelian. Agențiile de presă scot în evidență cuvîntarea de miercuri a ministrului de externe al Franței, Couve de Murville, care, contrar părerilor altor membri ai organizației, a atras atenția că N.A.T.O. nu trebuie să se a- mestece în conflictul arabo-izraelian. El s-a pronunțat împotriva încercărilor de a se impune soluții din afară în acest conflict și a făcut apel la moderație. Amintore Fanfani, ministrul de externe al Italiei, a sprijinit această poziție a ministrului francez, subliniind în același timp faptul că în Orientul Mijlociu a sporit ostilitatea față de S.U.A. și Marea Britanie.

La Montevideo, capitala Uruguayului, populația își exprimă protestul față de fărădelegile agresorilor americani în vietnam

Noua constituție a Repu
blicii Congo (Kinshasa)3 fost aprobată de peste 90 la sută din numărul alegătorilor care au luat parte la referendumul organizat în țară, începînd de la 4 iunie. (Postul de radio Kinshasa).

Cea de-a 133-a întîlnire 
de la VarȘOVÎa dintre ambasadorul R. P. Chineze, Van Kuo- ciuan, și ambasadorul S.U.A., John A. Gronouski, a avut loc miercuri, întîlnirea a durat trei ore și zece minute. Următoarea întrevedere a fost fixată pentru 8 noiembrie a.c. 
(P.A.P.).

Lucrările sesiunii Adu
nării Populare a R. P. Bul
garia s-au încheiat. Au fost adoptate, printre altele, o lege cu privire la structura noului Comitet de cultură și artă, legea cu privire la drapelul de stat al R. P. Bulgaria, legea cu privire la ocrotirea naturii, modificări la legea de standardizare. Part’icipanții au adoptat o declarație cu privire la situația din Orientul Apropiat. 
(B.T.Ă.).

La Ulan Bator s au în
cheiat lucrările celui de-al 
IH-lea Congres al Uniunilor 
agricole din R- p- Mongoiă. Din Republica Socialistă România a participat o delegație condusă de Mihai Ubornyi, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Congresul a

ROMA 15 (Agerpres).— Comitetul pentru problemele externe al Parlamentului italian a aprobat în unanimitate un proiect de lege guvernamental . interzicînd comerțul cu Rhodesia. Se așteaptă ca proiectul să fie adoptat de parlament în următoarele zile. Prin a- ceastă măsură Italia dă curs unei rezoluții a Adunării Generale a O.N.U., instituind o serie de sanc-
SAUSBURY 15 (Agerpres). — 

Guvernul rhodesian a hotărît să 
reducă producția de tutun a ță
rii, întrucît aplicarea sancțiuni
lor economice a dus la stocarea 
unor mari cantități nevandabiie, 
a declarat miercuri ministrul a- 
griculturii, George Rudland, în
tr-o cuvîntare radiodifuzată.

Este pentru prima dată, sem
nalează corespondenții de presă, 
cînd la Salisbury se recunoaște 
în mod oficial că aplicarea sanc
țiunilor economice instituite de 
Marea Britanie are o serie de 
repercusiuni asupra economiei 
rhodesiene. In legătură cu aceas
ta, agenția Associated Press pre
cizează că reducerea suprafețe
lor cultivate cu tutun afectează 
serios aproape 3 000 de fermieri 
și peste 7 000 de lucrători.

țiuni împotriva Rhodesiei rasiste. Proiectul guvernamental interzice exportul de arme, avioane, vehicule și petrol în Rhodesia, precum și importul din această țară de azbest, minereu de fier, crom, fontă, zahăr, tutun, cupru, carne și piei de animale.
ÎN PROBLEMA ADERĂRII 
ANGLIEI LA C. E. E.LONDRA 15 (Agerpres).— Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe britanic a declarat că Anglia nu va accepta nici statutul de membru asociat al Comunității Economice Europene, nici pe cel de „membru asociat provizoriu". Guvernul britanic, a precizat el, urmărește să obțină pentru Anglia statutul de membru cu drepturi depline al C.E.E., potrivit cererii pe care a adresat-o în a- 
cest sens.

Expoziție de 
artă populară 
românească 
la Torino

Miercuri, la Torino a avut 
loc deschiderea unei expoziții 
de icoane pe sticlă din țara 
noastră. Sînt prezentate peste 
120 de icoane pe sticlă, mărtu
rie a măiestriei coloristice și a 
imaginației artiștilor noștri din 
nordul Transilvaniei și Țara 
Birsei, Sibiu, Făgăraș, Sebeș, , 
Alba-lulia, Țara Oltului.

La deschiderea expoziției a 
luat cuvîntul Corrado Calsola- 
ro, asesor pentru instrucțiune 
al provinciei Torino, care a 
relevat semnificația schimbu
rilor culturale româno-italiene. 
Cu acest prilej, criticul Valeriu 
Râpeanu a ținut o conferință 
despre relațiile culturale ro- 
mâno-piemonteze. Au partici
pat profesori universitari, cri
tici de artă, un numeros public.

presa transmit
Continuă incidentele rasiale in S.U.A. ■ IN COREEA DE SUD, SE CERE ANULAREA A1EGERI10R 

H La Paris, întîlnire intre delegațiile P.C.F. și Federației Stihii ■ Constituția Republicii 
Congo (Kinshasa) aprobată de covlrșitoarea majoritate a populației

întîlnire P.C.F.-F.S.D.S. Delegația Federației Stîngii Democrate și Socialiste, condusă de Francois Mitterrand, președintele federației, și delegația Partidului Comunist Francez, condusă de Waldeck Rochet, secretarul general al P.C.F., s-au întrunit din nou la Paris, la sediul Partidului Comunist Francez în vederea coordonării acțiunilor comune ale P.C.F. și F.S.D.S. Aceasta este cea de-a doua întîlnire de la alegerile legislative din luna martie.
aprobat raportul prezentat de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președinteleR. P.tutui Consiliului de Miniștri al Mongole, cu privire la „Sta- model al Uniunilor agricole

ți sarcinile dezvoltării în continuare a economiei lor obștești". La congres a fost constituită Centrala Uniunilor Agricole din R. P. Mongolă și a fost ales Consiliul Superior al Centralei.
Incidentele CU caracter rasial au continuat miercuri în diferite orașe din S.U.A. La Cincinnati (Ohio), 28 de persoane au fost arestate în cursul ciocnirilor. în suburbiile orașului au fost semnalate mai multe incendii. Pe străzi patrulează polițiști.și unități ale gărzii naționale. Ciocniri au avut loc, de asemenea, la Dayton (Ohio), iar în orașul Montgomery (Alabama) cîteva sute de negri au demonstrat în fața clădirii guvernatorului.

care vor lua sfîrșit vineri seara, fără a fi urmate de vreun vot al Adunării Naționale, au fost deschise de ministrul afacerilor externe, Couve de Muryille, care s-a ocupat de situația din Orientul Mijlociu, de escaladarea războiului dus de Statele Unite în Vietnam și despre relațiile cu țările răsăritene.

Convorbire. A!oxei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit joi la Kremlin delegația Comitetului economic ja- pono-sovietic care participă la cea de-a doua consfătuire economică sovieto-japoneză de la Moscova, înaintea începerii convorbirii, Sigheo Nagano, conducătorul delegației, a remis lui Alexei Kosîghin un mesaj din partea premierului japonez Eisaku Sato. (TASS).

Tribunalul special din 
Dakar a Pronunțat sentința (închisoare între 10 și 6 ani) în procesul a 12 persoane, acuzate de a fi organizat un complot care viza

răsturnarea guvernului. Printre cei condamnați se numără Abdoul Baila Wane, fost guvernator, precum și doi ofițeri ai armatei senegaleze. 
(A.F.P.).

Violente demonstrații organizate de studenți și elevi 
UU lOC la Seul în semn de'protest față de falsificarea rezultatelor alegerilor pentru; Adunarea Națională. Peste 70 000 de studenți și elevi au ieșit joi pe ștrăzile capitalei, cerînd anularea* alegerilor și organizarea unor noi consultări a corpului electoral. Acțiunile poliției împotriva demonstranților, care au ocupat străzile capitalei pentru a cincea zi consecutiv, au fost coordonate din elicoptere. Un grup de studenți a pătruns în incinta Adunării Naționale, unde au scandat lozinci, cerînd organizarea de noi alegeri. (Reuter).

în Adunarea Naționala
Franceză au început joi după amiază dezbaterile pe marginea politicii externe a guvernului francez. Aceste dezbateri, Trupe din Nigeria de est, proclamată recent Republica Biafra, percheziționează automobile care vin de dincolo de fluviul Niger
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