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ÎN ZIARUL DE AZI:

• Pasiune și probitate artistică (Expoziția de artă plastică a cena

clului tineretului din București) @ „Prinț Și Cerșetor" (cronica muzicală) 

® O contribuție la strîngerea colaborării dintre co
muniștii români și bulgari ® Sport ® Unde duc firele 
rebeliunii din Congo • Lucrările sesiunii extraordinare 

a Adunării Generale a O. N. U. au fost suspendate

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Tovarășii Nicolae Ceausescu, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlâdeanu, Alexandru Drăghici, losif Banc,

Exigențele „cercetării
dezvoltare"

Manea Mănescu au început joi dimineața o vizită de lucru in regiunea București. Conducătorii de partid și 
de stat vor fi oaspeții colectivelor unor unități industriale, întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole, 
vor discuta cu muncitori, țărani cooperatori, intelectuali, cu activiști de partid și de stat din regiune, despre 
stadiul înfăptuirii prevederilor cincinalului, despre măsurile ce trebuie luate In continuare In vederea reali
zării exemplare a mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea al P. C. R.

întinsă între dealurile subcarpa
tice și Dunăre, cuprinzînd cel mai 
important grînar al țării, cu sate 
mîndre și bogate, cu orașe ce 
au devenit în anii noștri puternice 
centre ale industriei socialiste, re
giunea București aduce 
patriei simbolui spicelor 
niciei. la 
noi aie

Joi 6
Soarele 
marea cîmpie a pîinii care se află, 
la această vreme, în marea bătălie 
a recoltei. Re malul Argeșului, la 
Mihăilești, s-a înălțat o falnică 
poartă muntenească, pe care se află 
zugrăvită harta regiunii, ce se des
chide în calea oaspeților. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, losif Banc, Manea Mă
nescu sînt întîmpinați cu pu
ternice și îndelungi urale și acla
mații de către miile de oameni pre- 
zenți. Conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de tovarășii 
Gheorghe Necula, prim-secretar al 
Comitetului regional București al 
P.C.R., Vasile Mateescu, președin
tele sfatului popular regional, de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Ca mărturie și semn de stimă, 
trei generații de agricultori — bu
nici, părinți și nepoți, îmbrăcați în 
costume dacice, coborînd parcă din 
columna lui Traian — oferă con
ducătorilor de ipartid și de stat, ală
turi de pîine și sare, mierea acestui 
pămînt românesc. în acest timp, 
zeci de tineri în costume pitorești 
îi înconjoară cu coșuri de legume 
și fructe: Ne aflăm aproape _ de 
Argedava, străvechi și înfloritor 
centru al culturii dacice din vre
mea lui Burebista, a cărei hartă 
a fost reconstituită de arheologi, 
după săpăturile care au scos la 
iveală rămășițele cetății. Prof. 
Radu Vulpe prezintă oaspeților 
istoricul acestei așezări din cen-

în stema 
și al rod- 
însemnelecare se adaugă 

industrializării.
iulie. Ora 8
aurește din zare în zare

dimineața.

?! 2 ;

La intrarea-'îniregiunea'București,.conducâtorii-de.parfid.și.de stat sînt înlîmpinați cu-urale.șiaclamațibde-către-miile de oameni prezenți

trul cîmpie! muntene — vasele 
de ceramică și argint,.obiectele de 
podoabă care vădesc îndemînarea 
strămoșilor, cum. și dezvoltarea a- 
cestui centru de civilizație.

în Cîmpia Dunării,

principalul grînar al țării

Vizita de lucru în regiune a în
ceput cu întreprinderea agricolă de 
stat din comuna Mihăilești, unitate 
specializată în creșterea industria
lă a păsărilor. Reorganizată în 
primăvara acestui an, ca urmare a 
hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R., 
noua unitate a devenit în scurt 

' timp o puternică bază de aprovi
zionare a Capitalei cu păsări, ouă 
și alte produse agro-alimentare. 
Directorul întreprinderii, ing. Vla
dimir Vulpanovici, invită pe con
ducătorii de partid și de stat să 
viziteze sectorul avicol, care cu
prinde un efectiv de peste 300 000 
păsări. Halele mari, inundate de 
lumină, par o adevărată „uzină". .

Inginerii informează că mă
surile luate în această primăva
ră . privind reorganizarea agricul
turii de stat în sistemul de între
prinderi și ferme și-au dovedit încă 
de pe acum eficiența. Producția 
globală va crește cu 2 ia sută, e- 
conomiile la fondul de salarii cu 
peste 1 milion, iar beneficiile se 
vor ridica la peste 6 milioane. Vi- 
zitînd cîteva secții, printre care 
incubatoarele, oaspeții sînt infor
mați că producția totală de ouă 
realizată anul trecut se ridică la 
peste 28 000 000 bucăți, revenind în 
medie circa 200 la o pasăre. Anul 
acesta, printr-o îngrijire mai bună 
a păsărilor, producția de ouă va de
păși 32 000 000 bucăți. Tovarășii Ni
colae Ceaușescu și Chivu Stoica cer 
informații despre cîștigul lucră
torilor și specialiștilor și despre 
functionarea sistemului de cointe
resare legat direct de rezultatele 
obținute în producție ; de aseme
nea, se interesează de prețul de 
cost al păsărilor și ouălelor, reco- 
mandînd conducerii întreprinderii 
să acorde o deosebită importanță 
măririi în continuare a efectivului 
avicol, aducător de mari beneficii, 
fructificării mai atente a experien
ței pe plan mondial în acest sector,

astfel încît indicii noștri de pro
ducție să atingă cele mai bune re
zultate din producția mondială.

După vizită, conducătorii de par
tid și de stat au semnat în cartea 
de onoare a întreprinderii.

Marea cîmpie ce se deschide în 
fața noastră ne oferă, pe supra
fețe de mii de hectare de aur com
pact, imaginea . adevărată a grîna- 
rului aflat' în clipele de 
recoltei.

Combinele înaintează 
niște nave pe valurile 
tractoarele le urmează, 
brazda nouă. La marginile șoselei 
se văd depozite masive de saci și 
zeci de oameni ce mîrțuiesc cînta- 
rul, apreciind greutatea boabelor 
la liectar.

în marginea unui lan de grîu al 
cooperativei agricole Letca Nouă în 
care seceră trei combine, conducă
torii de partid și de stat se opresc 
să cerceteze recolta și să stea de 
vorbă cu cooperatorii.

— E cam rar grîul, observă to
varășul Ceaușescu, deși spicul e 
frumos. De ce l-ați semănat așa, 
tovarășe inginer agronom ?

— Nu;l-am semănat eu — răs
punde ing. Ion Voinea, eu am venit 
la cooperativă de cîteva săptămîni.

— Aceasta nu e bine. Cine sea-

bucurie a

solemn ca 
de spice, 
întorcînd

mănă, acela trebuie să și culeagă. 
Cadrele de specialiști trebuie să se 
lege stabil de unitățile noastre, ca 
răspunderea lor efectivă să crească.

în discuție se subliniază că în 
acest an condițiile de umiditate 
permit obținerea unei a doua re
colte pe suprafețe mari. Conducă
torii de partid și de stat fac obser
vații cu privire la stadiul lucră
rilor de irigații din acest raion, re- 
comandînd cadrelor de partid și de 
stat să urmeze exemplul raioanelor 
vecine, care sînt mai avansate.

Qîmpia pe care înaintăm este a- 
ceeași cîmpie străveche a fertilității 
în care oștenii lui Alexandru cel 
Mare și-au croit drumuri 
nuri cu lancea pusă de-a 
zișul cailor, dar și cîmpia 
cele mai negre, din anii 
tării burghezo-moșierești, cînd tru
ditorii pămîntului au fost siliți să 
transforme sapa și coasa în arme 
de luptă ca să-și impună dreptatea, 
scăldînd în sînge această cîmpie 
pe care trudeau, dar nu le aparți
nea.

Faptul că ogoarele azi aparțin a- 
devăratului lor stăpîn o confirmă 
nu numai recolta, ci și înfățișarea 
satelor prin care trecem : sate mîn- 
dre, unde semnele prosperității sînt 
tot mai evidente și unde locuitorii 

• ieșiți cu mic cu mare la șosea îi 
salută pe oaspeți, exprimîndu-și 
bucuria de a-i primi și de a le 
mulțumi conducătorilor României 
socialiste pentru viața nouă de azi.

Dintr-o mașină deschisă, tovară
șii. Nicolâe Ceaușescu și Chivu 
Stoica răspund ovațiilor mulțimii, 
strîngînd. mîinile întinse, primind 
florile și urările ce li-se adresează. 
Lîngă flori, lîngă coșurile ■ cu fruc
te, pe tot parcursul se alătură sim
bolic spicele'. Sînt spice din. ste
ma patriei, iar la • aceste spice re
giunea București a adăugat în ulti
mii ani un nou și viguros, simbol 
— sondele.

Cel mai tînăr
petrolifer al țării

Surpriza trecerii de la spice la 
sonde ne-o oferă priveliștea cîmpu- 
lui petrolifer de la Clejani. Am in
trat în cel mai tînăr și cel mai im-

prin la- 
curme- 

mizeriei 
exploa-

căruia este înscrisă urarea I „Pe-., 
troliștii din regiunea București: vă 
urează bun venit".

Cîmpia Dunării, renumită prin 
agricultura ei, trimite de astădată 
ca soli în întîmpinarea oaspeților 
sute de sondori cu căști metalice,, 
care se îndreaptă spre conducătorii 
de partid și de stat cu brațele în
cărcate de flori.

Primirea în raionul Videle are 
loc la parcul de rezervoare nr. 7 
al schelei Videle. Conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați de 
tovarășii Petre Ion, prim-secretar 
al comitetului raional de partid, 
Tudor Prodan, președintele sfatu
lui popular raional, și de colectivul 
de conducere al

de: față Alexandru • Boabă,. ministrul 
petrolului.

La' parcul de rezervoare, oaspe
ții sînt informați că în urma acți
unii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii și prin policali
ficarea muncitorilor existenți, ace
lași număr de muncitori va deser
vi în viitor 2 asemenea unități. în 
timpul vizitei la sonde, directorul 
schelei Videle, Ion Crăciun, infor
mează că din 1961, cînd a luat fiin
ță schela, pînă în prezent, indica
torii de producție au fost rea
lizați integral, reușindu-se ca în 
anul 1966. valoarea producției glo
bale să depășească 245 milioane lei.

In cadrul eforturilor complexe ce 
se depun astăzi pentru organizarea 
judicioasă a activității științifice, o 
pondere apreciabilă o are cunoaș
terea detaliată a diverselor genuri de 
investigație în funcție de apropierea 
lor de nevoile reale ale vieții, ale 
economiei. Astfel, alături de cerce
tarea fundamentală (căutările mari, 
teoretice, prin care știința contempo
rană lărgește continuu orizonturile 
ample ale cunoașterii și practicii u- 
mane) sau de cea aplicativă (menită 
să soluționeze operativ cerințele eco
nomice concrete ale fiecărei etape), 
se distinge și cercetarea de dezvol
tare. Aceasta constituie de fapt, 
complexul de studii și experimentări 
impus de asimilarea industrială (in 
fiecare unitate de producție în parte) 
a diverselor soluții de laborator, 
precum și de ameliorarea coptinuă a 
calității aparaturilor și proceselor 
create. Tocmai această poziție „idea
lă" face ca cercetarea de dezvoltare 
— ca etapă finală, de materializare 
a ideii științifice — să condiționeze 
hotărîtor calitatea producției și rit
mul de introducere a noutăților teh- 
nico-științifice. Este și motivul pen
tru care în unele țări industrial- 
dezvoltate 
buie pînă 
fondurilor 
țifice.

Unitatea 
pentru raționalizarea și moderni
zarea instalațiilor energetice 
(I.R.M.E.), care contribuie la dezvol
tarea acestui sector de mare însem
nătate al economiei naționale — 
energetica — s-ar putea spune că 
este „profilată" tocmai pe ase
menea cercetări. Colectivul de 
specialiști, în primul rînd nucleul 
de cercetare, are în vedere toate ra
murile de " activitate ' interesate în 
folosirea utilajului energetic (pro
ducerea și transportul energiei elec
trice și termice, telecomunicațiile și 
automatizările 
energetic, 
triale, a 
fianților 
noastre lucrează în momentul de 
față aproape 100 de specialiști (ingi
neri, matematicieni, chimiști. fizi
cieni, economiști) și circa 70 de teh
nicieni. De-a lungul anilor (între
prinderea a fost înființată în 1960), 
la dispoziția cercetătorilor a fost 
pusă o aparatură științifică modernă 
și diversă, unele dintre instalații 
remareîndu-se printr-un nivel tehnic 
ridicat. Concomitent s-a trecut și la 
întărirea sectoarelor de execuție, in
dispensabile în efectuarea cercetări
lor de dezvoltare : în acest scop s-au 
format colective de proiectare, pre
cum și ateliere mecanice de execu
tare rapidă a prototipurilor și a pro-’ 
ducției de serie mică.

Ca urmare, unele din cercetările 
noastre s-au soldat cu rezultate 
utile, menite să asigure modernizarea 
continuă a „parcului" de utilaje și 
procese energetice. Amintesc în acest 
sens doar cîteva din realizările pri
vind domeniul automatizărilor și 
telemecanizărilor. Astfel, realizarea 
și introducerea în producție a regla
jului automat al frecvenței și puterii 
de schimb sau obținerea clementelor 
menite să asigure automatizarea 
complexă a hidrocentralelor ce 
funcționează în cascadă (cum sînt 
cele de pe Bistrița) au contribuit 
la ridicarea nivelului tehnic al 
echipamentelor sistemului energe
tic național. De asemenea, alte 
cercetări au condus la ridicarea ni
velului unor instalații energetice care 
au devenit astfel competitive față de 
produsele similare ale firmelor străi
ne (releele tranzistorizate de semna-

acestor cercetări li se atri- 
la 80 la sută din totalul 
alocate cercetării știin-
noastră, întreprinderea

specif.ice sectorului 
chimia apelor indus- 
combustibililor. lubri- 

etc.). în laboratoarele

portant
noastre,
Trecem 
sondelor schelei Videle, deasupra

bazin petrolifer al țării 
aflat în raionul Videle, 
pe sub arcul de triumf ai

(Continuare în pag. a II-a)schelei Videle. Este

Popas la marginea unui lan de griu

3

liza're prin impulsuri, aparate pentru 
semnalizarea punerilor la pămînt, 
unele dispozitive de telemăsură, cen
trale telefonice de dispecer etc.). O 
caracteristică generală a cercetărilor 
efectuate este că finalizarea rezul
tatelor se realizează într-un interval 
destul de scurt: de regulă, cîteva 
luni și doar în unele cazuri, mai rare
— cînd cercetarea însăși ridică pro
bleme de o mai mare complexitate
— ciclul ajunge la un an sau doi. 
Or, comparativ cu alte domenii de 
cercetare, unde durata ciclului de 
aplicare este cel mai adesea de or
dinul a 3—5 ani, ritmul de asimilare 
a cercetărilor de dezvoltare este re
lativ mai alert.

Totuși, ritmul rapid în care se 
desfășoară asemenea cercetări în u- 
nele țări, sarcinile sporite trasate 
acestui sector de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., obiectivele planului pe 
zece ani, de valorificare superioară 
a resurselor energetice ale țării — 
impun eforturi noi, superioare. în 
întreprinderea noastră există încă 
multiple posibilități de perfecționare

Ing. Gh. BĂLAN 
directorul întreprinderii 
pentru raționalizarea 
și modernizarea 
instalațiilor energetice

(Continuare în pag. a IV-a)
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Și în acest an orașele 
regiunii Galați își sporesc 
zestrea cu noi construcții 
de locuințe și social-cultu- 
rale, cu lucrări edilitare 
care contribuie la ridica
rea gradului lor de urba
nitate. în legătură cu na
tura și stadiul acestor lu
crări, am adresat cîteva 
întrebări tovarășului Ște
fan Bubenec, vicepre
ședinte al sfatului popular 
regional. Prima întrebare 
s-a referit la construcțiile 
de locuințe.

— Anul acesta în ora
șele regiunii noastre se 
construiesc circa 5 000 a- 
partamente convenționale 
— ne-a răspuns inter
locutorul. Peste 3 000 din
tre acestea vor fi date 
in folosință în • orașul 
Galați, a cărui dez
voltare este impusă de 
ritmul intrărilor în func
țiune a sectoarelor com
binatului siderurgic. în 
trimestrul IV al acestui an 
se încheie lucrările la 
microraionul 2 din cartie
rul Mazepa (1932 de apar
tamente), inciuzînd și 
unitățile necesare deser
virii populației din a- 
ceastă zonă : un complex 
și un punct comercial, un 
dispensar medical. La în
ceputul lunii mai au fost 
începute lucrările unui nou 
ansamblu — microraionul 
17, aflat în zona dinspre 
combinatul siderurgic. în 
final, acest microraion va 
număra aproape 2 000 de 
apartamente convenționa
le, dintre care circa 800 se 
vor da în folosință anul 
acesta. în a doua eta
pă a construcției, mi
croraionul va fi înzes
trat cu un complex comer
cial cuprinzînd toate uni
tățile necesare aprovizio
nării și deservirii locata
rilor, o școală cu 16 săli 
de clasă, un dispensar 
dublu de circumscripție 
urbană cu cabinete medi
cale pentru copii și adulți 
etc. La Focșani — pe 
strada Karl Marx — și la 
Tecuci — pe strada 23 
August — se vor da în 
folosință ultimele blocuri 
din ansamblurile care to
talizează 353 și, respectiv, 
465 de apartamente.

— Ce alte obiective 
importante vor completa 
marile ansambluri de 
locuințe ?

— Sînt cîteva care, 
cred, merită să fie men-

Rodica ȘERBAN

(Continuare în pag. a V-a)
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SI DE STAT IN REGIUNEA BUCUREȘTI
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(Urmare din pag. I)

numărului 
condițiilor 

exploatare, 
1961—1966

S-au dat în această perioadă peste 
harcina planificată 60 000 tone țiței 
și 11 800 000 lei beneficii, produc
tivitatea muncii crescind cu 175 la 
sută. Pentru creșterea 
de sonde și asigurarea 
optime de urmărire și 
s-au investit intre anii 
peste 630 milioane lei.

Străbătînd în continuare „pădu
rea" de sonde din Videle, oaspeții 
se opresc la sediul schelei. în holul 
administrației, directorul Trustului 
de extracție București, ing. Anghel 
Popescu, prezintă oaspeților în fața 
unor hărți geologice situația ex
ploatării zăcămintelor de țiței și 
gaze din întreaga regiune.

La întrebările puse, conducătorii 
de partid și de stat primesc expli
cații în legătură cu perspectivele de

Exprimînd în numele comuniști
lor, al tuturor locuitorilor raionu
lui Videle bucuria prilejuită de 
vizita conducătorilor de partid și 
de stat, primul secretar al comi- 
.etului raional de partid. Petre 
fon, exprimă, totodată, hotărîrea 
locuitorilor din ’Videle de a dovedi 
prin fapte adeziunea lor deplină 
la politica partidului, la însuflețito- 
rul program de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Raportînd des
pre înfăptuirile economice și socia
le din raion, vorbitorul arată că e- 
fortul oamenilor muncii de pe o- 
goarele raionului Videle sînt în
dreptate în prezent spre strîngerea 
la timp și fără pierderi a recoltei 
din acest an. Primele vești sosite 
din cîmp, de la combine, arată că 
în raion se obține o producție de 
2 000 kg grîu la hectar, aceasta fi-, 
.nd cea mai mare producție medie 
la hectar cunoscută pînă acum în 
agricultura acestui raion.

In cuvîntul său, directorul Trus
tului de extracție București, Anghel 
Popescu, a arătat că eforturile pe
troliștilor din această parte a țării 
sînt îndreptate în direcția organi
zării științifice a producției, pentru 
creșterea productivității muncii, 
valorificarea deplină a rezervelor 
interne și a timpului de mun
că. Deși instalațiile de’ foraj 
de aici sînt deservite în proporție 
de 70 la sută de oameni care de 
foarte puțină vreme au intrat în 
rîndul petroliștilor, s-a izbutit să 
se asigure la toate sondele de ex
ploatare indici superiori celor ob
ținuți în alte țări cu o veche tradi
ție în exploatarea zăcămintelor pe
trolifere. El a asigurat conducerea 
de partid și de stat că petroliștii 
de la Videle se străduiesc să înde
plinească exemplar toate sarcinile 
ce le revin, contribuind astfel la 
continua înflorire a patriei noastre 
socialiste.

Cooperatoarea Alexandrina Floa
rea, de la cooperativa agricolă de 
producție din comuna Bucșani, a 
adus salutul țăranilor cooperatori 
din raion. îr.fățișînd viața nouă a 
locuitorilor comunei ei, vorbitoarea 
a subliniat că aceasta reprezintă 
încă o imagine grăitoare ă înflo
ririi satului românesc, rod al poli
ticii înțelepte a partidului. Vorbi
toarea a arătat că urmînd sfaturile 
științei agrozootehnice și folosind 
din plin mașinile vor obține anul 
acesta o recoltă de 2 100 kg grîu la 
hectar, aceasta fiind superioară 
producției obținute anul trecut.

Salutul petroliștilor din schela 
Cartojani este adus de sondorul 
Marin St. Marin. „Sînt unul din cei 
cîteva mii de vlăsceni, care în anii 
din urmă am învătat să săpăm pă- 
mîhtul nu numai pe deasupra — 
cum știm din străbuni — dar și în 
adîncurile sale, la fel de bogate. 
Trecînd de la plug la sondă, nu nu
mai uneltele le-am schimbat, ne-am 
schimbat și noi înșine — fiecare în 
parte și toți laolaltă — alcătuind 
un nou detașament al clasei mun
citoare, fiind primii din familiile 
noastre de țărani care am îmbră
cat salopeta. El a încredințat pe 
conducătorii de partid și de stat, în 
numele miilor de sondori din re
giune, de dragostea și atașamentul 
lor față de politica înțeleaptă a 
partidului, dovedite și de succesele 
cu care i-au întâmpinat, de succese 
tot mai mari pe care s-au angajat 
să le obțină în viitor.

In uralele miilor de sondori, ță
rani cooperatori, cetățeni din noul 
oraș Videle, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Transmitted tuturor muncitorilor 
și cooperatorilor raionului Videle 
un salut călduros din partea Comi
tetului Central al partidului și a 
conducerii de stat, tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu a spus: Raionul 
Videle era cunoscut în tre
cut ca un raion agrar. Indus
tria a început să se dezvolte pe 
aceste meleaguri de curînd; sînt 
numai 6 ani de cind au apărut aci 
sondele și într-o perioadă relativ 
scurtă raionul a devenit un impor
tant centru, petrolifer al patriei, a- 
ducînd astăzi o contribuție însem
nată la creșterea avuției ei mate
riale. Ceea ce se înfăptuiește în 
raionul dv. în dezvoltarea indus
triei petrolifere este o dovadă a 
capacității creatoare a poporului 

dezvoltare a acestui nou bazin pe
trolifer, care în. prezent dă peste 
30 la sută din producția de țiței 
a țării. După vizită, conducătorii 
de partid și de stat semnează în 
cartea de onoare a schelei : 
„Adresăm muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor din schela 
Videle cele mai calde felicitări pen
tru succesele remarcabile dobîndite 
în producție. Sîntem convinși că 
acest harnic colectiv, intensificîn- 
du-și eforturile în perfecționarea 
metodelor de extracție, mai buna 
organizare a producției și a muncii, 
va obține noi realizări însemnate 
în valorificarea la nivel mai înalt 
a uneia din principalele bogății na
turale ale patriei noastre".

Conducătorii de partid și de stat 
iau parte apoi la un miting orga
nizat în incinta schelei.

Schela Videle

nostru, a clasei muncitoare, o măr
turie elocventă a justeței liniei po
litice a partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării, de va
lorificare superioară a tuturor bo
gățiilor ei naturale.

Ce s-ar putea spune despre re
zultatele obținute în acești ani de 
muncitorii schelei din Videle ? De
sigur, multe lucruri bune. Ele nu 
sînt mai prejos decît ale munci
torilor din alte schele mai vechi 
și poate chiar ceva mai bune, dacă 
ținem seama de tot ce ne-au spus 
aici tovarășii. Dar chiar dacă ar 
fi egale cu ale muncitorilor din 
schelele mai vechi, aceste rezul
tate arată că muncitorii din schela 
Videle, care pînă acum cîțiva ani 
se ocupau cu agricultura, au reușit 
în scurt timp să-și însușească și 
meseria de muncitori petroliști, 
care le face cinste. Aceasta de
monstrează încă o dată ce popor 
harnic avem, ce posibilități minu
nate există pentru dezvoltarea ge
nerală a patriei noastre socialiste.

Doresc să felicit din toată ini
ma pe muncitorii, tehnicienii și in
ginerii petroliști din schela Videle 
pentru rezultatele lor de pînă a- 
cum și să le urez succese și mai 
mari în activitatea viitoare.

Agricultura se practică din vre
muri îndelungate în Vlașca, deci 
și in raionul dv., dar, așa cum s-a 
spus aici, în anii socialismului 
recoltele au devenit din ce în ce 
mai bogate. Anul trecut, producția 
de cereale a fost superioară ani
lor precedenți și după cum am vă
zut noi cîmpul — ne-am oprit 
în drum și la o cooperativă pen
tru a vedea cum sînt recolta de 
grîu, porumbul, sfecla și celelalte 
culturi — după cele ce ne-au spus 
tovarășii aici, perspectivele par să 
fie anul acesta și mai bune decît 
acum un an. Recolta de grîu se 
pare că va fi în jurul a 2 000 kg 
la hectar. Desigur este o recoltă 
bună, deși ar putea să fie și mai 
bună și noi sîntem convinși că 
cooperatorii din raionul Videle, 
la fel ca cei din întreaga țară, 
se vor strădui să obțină roade din 
ce în ce mai bogate.

Rezultatele obținute de dv, ca și 
de țărănimea din întreaga regiu
ne București și din întreaga țară, 
dovedesc justețea măsurilor luate 
de partid pentru dezvoltarea agri
culturii, pentru mecanizarea și chi
mizarea ei, pentru aplicarea în 
producție a cuceririlor științei agri
cole și folosirea semințelor de înal
tă productivitate, într-un cuvînt, 
pentru folosirea tuturor mijloacelor 
care dau posibilitate să smulgem 
pămîntului roade din ce în ce mai 
bogate.

Ele dovedesc, de asemenea, jus
tețea orientării date de partidul 
nostru spre unirea țărănimii în 
cooperative agricole, care creează 
condiții minunate pentru aplicarea 
pe scară din ce în ce mai largă 
a realizărilor științei agricole, po
sibilitatea ca înfrățită țărănimea 
noastră să obțină recolte din ce în 
ce mai mari, să ducă o viață din 
ce în ce mai îmbelșugată, să-și a- 
ducă o contribuție tot mai activă 
la înflorirea multilaterală a patriei 
noastre socialiste. (Continuare în pag. a III-a)

Aspect de la mitingul din noul oraș Videle

Felicit din toată inima țărănimea 
din raionul Videle și îi urez să ob
țină recolte tot mai îmbelșugate.

O dată cu dezvoltarea industriei, 
cu creșterea producției agricole, se 
îmbunătățește continuu și nivelul 
de viață al oamenilor muncii. O 
mărturie a faptului că, acolo unde 
se dezvoltă industria, și satele ca
pătă o nouă înfățișare, începînd să 
se apropie de orașe, o constituie 
însăși localitatea Videle, unde ală
turi de vechile locuințe se ridică 
blocuri noi, moderne. Dezvoltarea 
industriei, industrializarea tuturor 
regiunilor și raioanelor în trecut 
rămase în urmă — așa cum a fost 
și raionul dv., și cum sînt încă mul
te raioane în regiunea București — 
va asigura ridicarea nivelului gene
ral de viață, material și cultural, al 
țărănimii, al întregului nostru po
por.

Alianța dintre clasa muncitoare 
și țărănime — chezășie 

a trăiniciei orînduirii noastre 
socialiste

După trecerea prin pădurea 
„Tufanii Grozii", unde un grup de 
vînători, potrivit unui vechi obicei 
al locului, invită pe oaspeți să po
posească cîteva ciipe, să ciocnească 
vin din căni de lut și să guste din 
bucate pregătite după datină, ne 
îndreptăm spre Drăgănești Vlașca, 
comună cu sate curate de vrednici 
gospodari. Echipe de dansatori, 
prinse în joc, formații de fluierași 
vestesc începutul ceremoniei tradi
ționale de bun sosit. La cooperati
va „înfrățirea" se află o expoziție 
cu produse agricole, care ilustrează 
sugestiv rodnicia întinselor tarlale 
ale cooperativei, muncite cu hărni
cie, după metode științifice. Țăra
nii cooperatori au obținut, anul 
trecut, recolte de peste 1 800 kilo
grame grîu și circa 3 260 kilograme

W-'■.;:«» ;

La sectorul avicol al întreprinderii agricole din comuna Mihăilești

Am văzut pe parcurs multe lo
cuințe noi construite de coopera
tori. Acestea vorbesc, de asemenea, 
despre îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale țărănimii noastre, despre 
perspectivele minunate ce i se des
chid, ca, pe măsura creșterii conti
nue a producției agricole, să-și spo
rească bunăstarea. La fel ca și clasa 
muncitoare și în strînsă unire cu 
ea, țărănimea își aduce o contri
buție tot. mai puternică la înflorirea 
generală a patriei, la ridicarea ei 
pe culmile tot mai înalte ale civili
zației și progresului.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv., tu
turor locuitorilor raionului Vi
dele, noi și noi succese în activi
tate. Multă sănătate și fericire la 
toți !

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplauze și 
urale.

porumb boabe la hectar, cifre care 
i-au situat printre fruntașii regiu
nii și pe care ei se străduiesc să 
le sporească continuu.

In numele locuitorilor comunei, 
bătrînul Gheorghe Dobrescu adre
sează din inimă conducătorilor de 
partid și de stat cuvintele : „Vă 
întâmpinăm iubiți oaspeți cu cea 
mai mare dragoste". Urări de bun 
venit sînt exprimate și de tovarășii 
Butan Numa, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid Drăgă
nești Vlașca, și de Ion Zachiu, pre
ședintele sfatului popular raional. 
Președintele cooperativei, Radu 
Rîciu, îi invită pe oaspeți la sediul 
gospodăriei, unde, în fața unei ma
chete, le. vorbește despre dezvolta
rea economică a unității. „Prin uni
rea celor 1 808 de familii care au 

adunat laolaltă 4 294 de hectare, 
cu sprijinul statului, al tehni
cii, a spus el, pământul nos
tru a devenit tot mai fertil. 
Averea obștească se ridică astăzi 
la 11 968 000 lei, ceea ce a făcut ca 
valoarea zilei muncă să atingă a- 
proape 29 de lei. Dar cum se spune 
pe la noi, despre fapte să vorbească 
faptele. Poftiți dragi oaspeți să le 
apreciați". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de organi
zarea și evidența muncii în coope
rativă, făcînd recomandări pentru 
folosirea mai eficientă a timpului 
de lucru.

Urmează vizitarea sectorului zoo
tehnic, a cîtorva dintre numeroase
le grajduri și îngrășătorii care adă
postesc 1 219 bovine, din care 400 
vaci și juninci, aproximativ 1 000 
de porcine și 2 000. de ovine.

Interesîndu-se de condițiile de 
întreținere a animalelor, despre 
creșterea în greutate a tineretului 
bovin, despre felul cum sînt. apli
cate metodele zootehniei moderne, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu discu
tă cu ing. Elena Nine și Florica 
Dobrea, cu îngrijitorii, despre po
sibilitățile îmbunătățirii continue a 
muncii în acest sector.

Fetelor, membre ale cooperati
vei, venite în număr mare, cu bra
țele încărcate de flori, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le spune : „Vă 
doresa multă fericire, flăcăi fru
moși și harnici, și copii mulți".

între timp, pe terenul din fața 
cooperativei s-au adunat mii de oa
meni. Aici are loc un însuflețit mi
ting. Sosirea oaspeților la tribună 
este salutată cu îndelungi ovații. ,

Cuvîntul de ■ deschidere este 
rostit de Radu Rîciu, președintele 
C.A.P. „înfrățirea", care a dat glas 
hotărîrii membrilor cooperatori de 
a munci din ce în ce mai bine, de 
a-și duce la îndeplinire îndatorirea 
patriotică de a contribui la ridica
rea economică a țării.

Primit' cu puternice aplauze și 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a transmis locuitorilor 
raionului Drăgănești Vlașca un sa
lut călduros, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Vizita în regiu

nea București am început-o în mod 
simbolic în locul unde cu aproape 
2 000 de ani în urmă a fost cetatea 
geto-dacă a lui Burebista, Argeda- 
va, adică unde strămoșii noștri au 
luptat și au muncit pentru ca pe 
aceste meleaguri să se dezvolte ci
vilizația, o viață înfloritoare, și 
unde, în decursul veacurilor care au 
urmat, înaintașii au luptat pentru 
formarea națiunii române, s-au ri
dicat de repetate ori, în aprige 
răscoale țărănești, pentru a dobîn- 
di o viață mai bună, au luptat pen
tru făurirea statului’ național ro
mân, pentru dezvoltarea națiunii 
române independente.

Țăranii din Vlașca au participat 
activ la înfăptuirea Unirii în 1359, 
așa cum după aceea au luat parte 
la toate luptele desfășurate pentru 
o viață mai bună, pentru progres 
social în patria noastră. Este ade
vărat că viața țărănimii, ca și a 
întregului nostru popor, în condi
țiile asupririi feudale și burgheziei 
n-a fost dintre cele mai bune. Ex
ploatarea moșierilor și capitaliștilor 
le-au adus multe nenorociri. Dar 
întotdeauna din sinul poporului, din 
rîndurile țărănimii s-au ridicat oa
meni hotărîți, care au ținut sus 
steagul luptei pentru o viață mai 
bună, pentru independență naționa
lă și pentru făurirea viitorului fe
ricit al poporului român.

în anii construcției socialiste via
ța țărănimii s-a schimbat tot mai 
mult, mai cu seamă că o dată cu co
operativizarea agriculturii s-au 
creat condiții ca pe întinsele ogoa
re să se asigure mecanizarea lucră
rilor, să se folosească îngrășăminte 
chimice, semințe de soi, să se auli
ce știința agricolă, ceea ce a dus la 
sporirea an de an a producției agri
cole. Cooperativa din Drăgănești 
Vlașca, unde ne aflăm acum, ca și 
alte cooperative de altfel, este crea
tă de curînd. Dacă am reținut bine, 
ea a luat ființă în 1960. Socotind 
cooperativa după vîrsta oamenilor, 
ea este încă un copil. Cu toate 
acestea a obținut recolte minuna
te. Anul trecut a realizat 1 800 kg 
de grîu la hectar, 3 200 kg de po
rumb, 1 600 kg de floarea-soarelui 
și 34 000 kg la sfecla de za
hăr. Sînt desigur recolte pe 
care in trecut nu le-au obținut ță
ranii pe aceste meleaguri și care, 
în general, nu se obțineau în țara 
noastră. Anul acesta se pare că re
colta va fi și mai bună. Așa cum 
a spus președintele acestei coope
rative, producția de grîu este cu 
900 kg la hectar mai mare decît 
acum un an. Este, desigur, un spor 
foarte însemnat. După cum se pre
zintă lanurile, se pare că și recolta 
de porumb va fi bună, la fel sfe
cla și celelalte culturi. Toate aceste 
rezultate sînt rodul muncii țărăni
mii cooperatiste care .’înfrățită, fo
losind mijloacele mecanizate puse 

,1a îndemînă de clasa muncitoare, 
de . statul nostru socialist, aplicînd 
învățămintele științei, smulge pă
mîntului roade din ce în ce mai 
bogate. . . ...,

Ne bucură faptul că în cooperati
va pe care am vizitat-o sînt rezul
tate bune și la .creșterea animale
lor — atît în ce privește numărul 
de bovine, porcine, ovine, cît și 
în ce privește producția de lapte. 
Sigur că producția de 2 200 litri 
de lapte este relativ bună, fiindcă,’ 
fără îndoială, sînt posibilități pen
tru a obține o producție mai mare. 
Trebuie depuse eforturi pentru 
îteburtătățirea râselor de animale, 
continuînd acțiunea de selecție, 
care se desfășoară,’ astfel ca prin 
scoaterea vacilor. slab productive, 
în anii următori în cooperativă să 
rămînă numai vacile de rasă su
perioară care, dacă vor fi bine 

•hrănite și- îngrijite, vor asigura 
producții mai mari.

Trebuie depuse eforturi ca în 
toate cooperativele raionului, în 
întreaga agricultură să se obțină 
recolte mai mari la grîu, porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă, să reținem 
și să dezvoltăm animale de rasă 
superioară, să obținem producții 

superioare. în acest fel țărănimea 
din raionul Drăgănești Vlașca, ală
turi de .țărănimea din restul re
giunii București și din. întreaga 
țară, va contribui la sporirea avu
ției materiale a patriei.

Desigur, tovarăși, că o dată cu 
creșterea avuției materiale se ridi
că și nivelul de. viață .al■ țărănimii 
noastre cooperatiste, ăl întregului 
popor. Construcțiile noi de locuințe, 
școlile, cinematografele, căminele 
culturale, bibliotecile, casele de 
nașteri, grădinițele de cop.ii, toate 
acestea creează condiții ca oamenii 
munch de la’sate să ducă o viață 
din ce îm ce mai bună, mai civili
zată. Este de înțeles că cu 
cît vom munci mai bine, cu cît vom 
produce mai mult, cu atît nivelul 
de traj al fiecărui cooperator, al 
țărănimii în general, al întregului 
nostru popor, va fi mai înalt. Așa 
cum muncitorii depun eforturi pen
tru dezvoltarea industriei, tot astfel 
și țărănimea noastră muncește pen
tru a smulge pămîntului roade tot 
mai bogate. Strîns unite și înfră
țite, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea muncesc pentru 
bunăstarea și fericirea patriei noas
tre, România socialistă.

Alianța dintre clasa muncitbare 
și țărănime s-a dovedit atît de pu
ternică și de fecundă, încît ea asi
gură trăinicia de nezdruncinat a 
orînduirii noastre socialiste, viito
rul fericit al națiunii române, care 
pășește cu pași hotărîți spre desă- 
vîrșirea construcției socialiste, spre 
crearea condițiilor pentru construi
rea comunismului în România.

în munca noastră mai sînt și lip
suri, mai avem multe de făcut pen
tru a lichida rămînerea în urmă pe 
care am m.oștenit-o. Dar ceea ce 
s-a înfăptuit pînă acum, rezulta
tele pe care le-am obținut demons
trează că mergem pe un drum bun, 
că politica Partidului Comunist Ro
mân, pe deplin corespunzătoare in
tereselor vitale ale națiunii, asigu
ră mersul hotărît înainte spre o 
viață îmbelșugată, și fericită.

Sîntem convinși că țărănimea din 
raionul Drăgănești VlâȘca, la fel ca 
întreaga țărănime din România, va 
munci cu și mai multă hotărîre, 
cu și mai mult elan pentru sporirea 
producției agricole, aducîndu-și 
contribuția tot mai activă la dez
voltarea vieții materiale a patriei 
noastre, la înaintarea ei pe calea 
progresului și civilizației.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat locuitorilor ra

donului Drăgănești Vlașca urări de 
succese, sănătate și fericire.

Uralele și aclamațiile nu mai 
contenesc. în ele își află mărturie 
dragostea și recunoștința față de 
partid și guvern, mîndria de a-și 
ști cooperativa printre fruntașele 
regiunii.

Se trece acum prin comuna Vi- 
tănești. De-a lungul șoselei se des
fășoară holdele de aur, unduite de 

. adierea vîntului. Pe aceste mănoa
se ogoare munca este în toi. Com
bine înaintează în șiruri-șiruri, 
pînă departe la orizont.

în apropiere de podul de peste 
apa Vedei, 50 de călăreți îi salută 
pe oaspeți, conducîndu-i pînă la 
intrarea în Alexandria. Trei soli ai 
orașului, îmbrăcați în pitorești cos
tume de epocă, înmînează, î*i semn 
de adîncă prețuire și ospitalitate, 
efigia vechii localități și actul ei de 

• înființare. Se deschid „porțile" așe
zării care dezvăluie privirilor în- 
floritaarea sa înfățișare. Tineri și 
tinere oferă, daruri.. Tovarășii I’ie 
Duță, prim-secretar al. Comitetului 
raional de partid Alexandria, și 

. Neagu Cristea, președintele sfatu
lui popular raional, îi întîmpină pe 
conducătorii de partid și de stat.

Oaspeților le este prezentată apoi, 
la sediul sfatului popular raional, 
macheta orașului, care prefigurează 
dezvoltarea sa viitoare, cînd peisa
jul i se va îmbogăți cu noi între-
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prinderi, cu noi blocuri moderne 
cu noi așezăminte sociale și cultu
rale.

în piața orașului a avut loc, în

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul din orașul Alexandria

Dragi tovarăși locuitori ai ora
șului și raionului Alexandria.

Dați-mi voie să vă transmit dv., 
tuturor locuitorilor orașului și raio
nului Alexandria, un salut căldu
ros din partea Comitetului Central 
al partidului și a guvernului Re
publicii Socialiste România.

începînd de azi dimineață am 
străbătut trei raioane din regiunea 
București. Ne-am întîlnit cu zeci 
de mii de muncitori, țărani, inte
lectuali, cu bărbați, femei, tineri, 
copii. Peste tot am fost întîmpinați 
cu calde manifestări, în care ve
dem o expresie a încrederii ne
strămutate a oamenilor muncii din 
regiunea București, a întregului 
popor, în politica marxfst-leninistă . 
a partidului nostru, în conducerea 
sa.

Aceste manifestări de simpatie 
dovedesc că politica partidului nos
tru de construcție socialistă, de in
dustrializare, de înflorire a agricul
turii, a științei și culturii, de ridi
care continuă a nivelului de viață 
al celor ce muncesc este îmbrățișa
tă și urmată cu încredere de între
gul popor,- care este convins că ea 
corespunde pe deplin intereselor 
sale vitale.

în orașul dv. există cîteva între
prinderi industriale care în anii 
construcției socialismului s-au dez
voltat, realizînd în 1966 o produc
ție de circa 350 milioane lei. în 
cincinalul acesta urmează să se 
mai construiască încă două între
prinderi republicane, ceea ce va 
face ca orașul Alexandria să devi
nă un centru important în ansam
blul 'industriei noastre socialiste.

Alături de industrie, în raionul 
dv s-a dezvoltat puternic agricul
tura, care este o preocupare veche 
a țărănimii de pe aceste meleaguri. 
Ca urmare a terminării cooperati
vizării, ridicării nivelului de meca
nizare și chimizare a agriculturii, a 
folosirii pe scară tot mai largă a 
cuceririlor științei, an de an a cres
cut producția agricolă. Anul trecut 
recolta de grîu în raionul dv a fost 
de peste 1 800 kg. iar de porumb 
de peste 2 800 kg la hectar. Recolte 
mari s-au obținut și la floarea-soa- 
relui, la sfecla de zahăr și la alte 
culturi. Anul acesta se pare că re
colta va fi și mai bună. Recolta de 
grîu care este în curs de a se strînge 
depășește deja 2 500 kg la hectar și 
probabil că pînă la sfîrșit se va 
menține la acest nivel, ceea ce în
seamnă o creștere importantă a 
producției față de anul trecut.

Succesele obținute de țărănimea 
cooperatistă, de agricultura de stat 
se datoresc, fără îndoială, în primul 
rînd muncii harnicei noastre țără- 
nimi, a tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură, care depun eforturi pen
tru a smulge ogoarelor roade tot 
mai bogate ; și rezultatele nu se 
lasă așteptate. în același timp ele 
demonstrează justețea liniei trasa
te de partidul comunist pentru uni
rea țărănimii în cooperative agri
cole, aceasta fiind singura cale care 
poate asigura în condiții optime 
folosirea mecanizării și a chimiză
rii, folosirea largă a științei în a- 
gricultură. Tot ceea ce ați realizat 
dv oglindește posibilitățile mari pe 
care le are agricultura din raionul 
dv., ca și agricultura întregii noas
tre patrii, și demonstrează că ceea 
ce este prevăzut in planul cincinal 
pînă în 1970 în ce privește agricul
tura nu numai că se va îndeplini, 
dar noi sintem convinși că se va și 
depăși. împreună cu întreaga ță
rănime din România, țărănimea din 
raionul Alexandria își va aduce, 
fără îndoială, contribuția la reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
creștere a producției agricole.

Avem rezultate mari și în indus
trie. Știți că prevederile planului pe 
anul trecut au fost depășite, iar pe 
primele șase luni ale acestui an 
producția industrială este, mai mare 
cu aproape două procente decît cea 
planificată, ceea ce arată că clasa 
muncitoare își îndeplinește cu 
cinste, sarcinile- trasate de Congre- 
'sul al IX-lea privind creșterea in
dustriei ASigurînd dezvoltarea im
petuoasă a industriei, noastre socia
liste. sporirea în ritm intens a pro
ducției agricole, muncitorii, țărânii 
și intelectualii înfrățiți sporesc bo
găția materială a României, creea
ză condiții pentru creșterea conti
nuă a bunăstării întregului nostru 
ponor.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: Realizările pe 
care poporul român le obține în 
făurirea vieții sale luminoase sînt 
o contribuție nu numai la întărirea 

continuare, o entuziastă întîlnire cu 
locuitorii din Alexandria. Deschi- 
zînd adunarea, tov. Ilie Duță a în
fățișat realizările obținute de oa
menii muncii din raionul și orașul 
Alexandria pentru transpunerea în 

patriei sale, dar și la creșterea 
forței întregului sistem socialist; 
doar este cunoscut că sistemul so
cialist se compune din 14 țări, iar 
forța sa depinde pînă la urmă de 
forța economică și politică a fie
cărei țări socialiste. Cu cît mai 
puternică va fi fiecare țară socia
listă, cu cît mai bune vor fi re
zultatele fiecăreia în dezvoltarea 
industriei, agriculturii, culturii, 
științei, în ridicarea bunăstării ma
teriale a poporului, cu atît va de
veni mai puternic întregul sistem 
mondial socialist. Noi știm că în 
lume mai există și imperialismul. 
Preocupîndu-ne continuu de dez
voltarea forței materiale și spiri
tuale a patriei noastre, noi ne a- 
ducem contribuția la întărirea 
frontului antiimperialist, a forțe
lor păcii din întreaga lume, care, 
dacă vor acționa unite, vor putea 
să împiedice imperialismul de a 
dezlănțui un nou război mondial, 
să asigure pacea în lume. Pornind 
de la considerentul că cu cît mai 
puternică va fi unitatea țărilor so
cialiste, cu atît se va întări forța 
întregului front antiimperialist, 
noi milităm neabătut pentru întă-. 
rirea unității țărilor socialiste, dez-

In mijlocul sondorilor celui mai tînâr bazin petrolifer al tării

voltăm colaborarea prietenească, 
tovărășească cu toate aceste țări 
pe baza principiilor internaționa
lismului socialist. Desfășurăm, în 
același timp, o politică activă de 
dezvoltare a colaborării cu toate 
țările lumii, fără deosebire de o- 
rînduirea socială, fiind conștienți 
că numai pe baza colaborării tu
turor popoarelor se poate asigura 
o pace trainică pentru întreaga o- 
nlenire.

în ultimul timp, omenirea a tre
cut prin momente grele. Mă refer 
la războiul din Orientul Mijlociu 
care a reprezentat un pericol nu 
numai pentru pacea din această 
zonă a lumii, dar și pentru pacea 
și securitatea mondială. De la în
ceput partidul și guvernul țării 
noastre s-au pronunțat pentru re
zolvarea problemelor din Orientul 
Apropiat pe calea tratativelor și în
țelegerii între părțile interesate. Noi 
am pornit de la considerentul că 
tiu există problemă în relațiile din
tre state care să nu poată fi rezol
vată pe călea bunei înțelegeri atunci 
cînd conducătorii fiecărui stat țin 
seama înainte de toate de intere
sele popoarelor, de cauza generală 
a păcii și progresului omenirii.

Evenimentele au adeverit cele 
arătate de partidul și guvernul nos
tru că din conflictul între țările 
arabe și Izrael nu pot avea avantaje 

viață a Directivelor Congresului al 
IX-lea al partidului.

întîmpinat cu vii și îndelungi 
urale, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

decît cercurile imperialiste și, în 
primul rînd, imperialismul ameri
can. în prezent este absolut nece
sar ca Izraelul să se retragă de pe 
teritoriile ocupate, să renunțe la 
pretenția de a obține cuceriri teri
toriale de oe urma acțiunilor roi 
litare. Noi considerăm că trebuie 
făcut totul pentru a se împiedica 
reluarea ostilităților, ca arabii și 
izraelienii ei înșiși să găsească so
luții pentru rezolvarea problemelor 
litigioase, pentru asigurarea unui 
climat de pace, de înțelegere în 
Orientul Apropiat, în interesul pro
gresului economic, social și națio
nal al tuturor popoarelor din aceas
tă parte a lumii.

Ne îngrijorează faptul că impe
rialiștii americani continuă să ex
tindă bombardamentele împotriva 
eroicului popor vietnamez. Consi
derăm că este necesar ca forțele 
păcii de pretutindeni să-și ridice 
glasul pentru a cere să se pună ca
păt bombardamentelor împotriva 
R.D. Vietnam, trupele americane să 
plece din Vietnam, iar poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și rezolve 
problemele așa cum consideră el 
mai bine, fără nici un amestec din 
afară.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus i Făcînd totul 
pentru bunăstarea și fericirea po
porului, pentru înflorirea patriei, 
militînd activ pentru unitatea tu
turor forțelor anti imperial iste, pen
tru cauza socialismului și păcii în 
întreaga lume, partidul comunist, 
guvernul țării noastre își îndepli
nesc cu prisosință atît îndatorirea 
față de propriul popor, cît și înda
torirea internaționalistă.

Poporul nostru a obținut rezul
tate de seamă în toate domeniile. 
Ne mîndrim cu ele, tovarăși. Dar 
știm’ că mai avem încă multe de 
făcut, că pe drumul larg spre o 
viață îmbelșugată și fericită mai 
sînt de învins greutăți. Dar ceea 
ce am realizat pînă acum, hărnicia, 
entuziasmul cu care întregul nostru 
popor este antrenat în această mun
că uriașă ne dau garanția că vom 
reuși să îndeplinim sarcinile ce ne 
stau în față. în 1970 țara noastră 
va fi mai bogată, poporul nostru 
va duce o viață mai îmbelșugată, 
mai fericită. Pentru aceasta trebuie 
să; depunem cu toții eforturi’ și noi 
sintem convinși că oamenii muncii 
din Alexandria nu vor rămîne mai 
prejos, că alături de întregul popor 
își vor aduce contribuția la înălța
rea patriei noastre pe culmile so
cialismului și comunismului.

Vă dorim din toată inima, dv.,

OS

întîlnire emoționantă cu participant la răscoala din 1907,

tuturor locuitorilor orașului și raio
nului Alexandria, noi și noi succese 
în activitatea dv., multă fericire și 
sănătate 1

...O săgeată indicatoare ne în
dreaptă acum către un loc cunos
cut, cu vii rezonanțe în conștiința 
localnicilor, comuna Furculești. De 
aici s-au ridicat, în 1907, numeroși 
țărani la răscoala pentru pămînt, 
dreptate socială și un trai mai 
bun. în anii puterii populare co
muna și oamenii ei au cunoscut o 
viață demnă, mereu mai prosperă. 
Doi snopi uriași de grîu alcătuiesc 
o simbolică poartă a belșugului. în 
această dimineață sărbătorească, 
comuna trăiește momente emoțio
nante. Cooperativa este una dintre 
cele mai bogate din regiune, nu
mită de altfel sugestiv „Viată 
Nouă". Zestrea obștească a celor 
uniți în marea familie a coopera
tivei depășește cu mult 10 milioane 
de lei. Semne ale bunăstării se în- 
tîlneso la tot pasul. Case noi cu an
tene de radio și televizoare, școală, 
cămin cultural, spital.

Din mulțimea care ovaționează 
pe oaspeți se desprinde bătrînul 
Petre Geantă, participant la furtu
noasele mișcări țărănești de acum 
60 de ani, urmat de alți veterani ai 
răscoalei, de tineri și copii, care 
poartă mari buchete de maci roșii. 
El se adresează oaspeților: „Am 
venit aici, toți cîți ne vedeți, cu 
tîmplele albe, uitînd o clipă de po
vara anilor pe care o ducem în 
spate, să vă mulțumim și, prin 
dumneavoastră, să mulțumim cu 
adîncă recunoștință partidului co
munist, pentru că, cinstind și prea
mărind trecutul de luptă al nea
mului acesta, ne îndeamnă pe noi 
și generațiile tinere să iubim și mai 
mult prezentul.

Noi, cei care în urmă cu 60 de 
ani am fost martori și părtași la 
furtunoasa răscoală ce a cuprins 
de la un capăt la altul și satele 
fostului județ Teleorman, știm să 
prețuim azi cum se cuvine viața 
nouă pe care o trăim. Acum îi este 
dat cu adevărat poporului nostru 
să fie mîndru de numele său, de 
locul pe care-1 oeupă sub soare. Cu 
toții sîntem mîndri că avem un 
conducător înțelept și legat cu trup 
și suflet de popor. Prezența dum
neavoastră, iubiți conducători, în 
mijlocul nostru este încă un semn 
că partidul se sfătuie cu poporul, 
cu oamenii care muncesc, că n-are 
alt țel mai înalt de slujit decît fe
ricirea și înflorirea României.

Poftiți, iubiții noștri oaspeți, să 
închinăm un pahar de vin, cum 
ni-i datina și să primiți, o dată cu 
aceasta, urarea noastră : „Să trăiți 
mulți ani fericiți !“.

Conducătorii de partid și de 
stat iau loc la mesele frumos rîn- 
duite, unde se află adunați mulți 
participant la răscoala din primă
vara lui 1907, veniți astăzi pentru 
a fi de față la primirea oaspeților 
dragi.

în aplauzele puternice ale a 
sistenței, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Dragi tovarăși,
Am ascultat cu emoție pe țova. 

rășul Petre Geantă, unul din par- 
ticipanții la răscoala din 1907. Au 
trecut 60 de ani de cînd țărănimea 
română, nemaiputînd îndura asu
prirea ciocoilor, s-a ridicat la lup
tă pentru pămînt și o viață’ mai 
bună. E drept, regimul burghezo- 
moșieresc, ciocoirhea i-au răspuns 
cu gloanțe, dar răscoala din 1907 
ca și celelalte răscoale anterioare, 
strădaniile de veacuri ale țărănimii

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
în repetate rînduri de vii și înde
lungate aplauze.

care a purtat pe umerii săi greul 
luptei poporului nostru pentru eli
berare socială și neatîrnare națio
nală au făcut ca ea să-și cîștige pe 
drept cuvînt un merit nepieritor în 
istoria poporului nostru.

Au urmat și alte lupte. Țărăni
mea a participat activ la înfăptui
rea unității naționale, a statului 
național unitar român, a luat parte 
apoi la războiul antihitlerist și a 
dat grele jertfe de sînge în lupta 
pentru eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, pentru nimicirea 
fascismului, și-a adus din plin con
tribuția la făurirea noii orînduiri 
în care poporul este stăpîn pe soar
ta sa.

Ea a fost participantă activă în 
anii 1944—1945 la înfăptuirea re
formei agrare, la instaurarea u- 
nui ~regim democratic și a știut, 
înfrățită cu clasa muncitoare, să-și 
îndeplinească datoria în lupta 
pentru zdrobirea definitivă a ve
chii societăți și pentru trecerea la 
făurirea socialismului în România.

Sînt minunate tradițiile de luptă 
ale țărănimii noastre, dar numai 
o dată cu apariția pe scena isto
riei României a clasei muncitoare, 
țărănimea și-a găsit un aliat de 
nădejde, numai înfrățită cu clasa 
muncitoare a putut să-și făurească 
o viață îmbelșugată. înseși ogoa
rele unite din Teleorman, ca și 
din întreaga noastră patrie, unde 
pe kilometri întregi vezi culturile 
de grîu, porumb, floarea-soarelui, 
sfeclă, care dau roade din ce în 
ce mai bogate, .atestă ce minunate 
zile trăiește țărănimea noastră, a- 
testă că au rămas pentru totdeau
na în negura vremurilor trecute 
exploatarea și asuprirea. Poporul 
român a lichidat pentru totdeau
na clasele exploatatoare, a devenit 
stăpîn pe soarta sa, făurindu-și în 
țara sa liberă și independentă o 
viață îmbelșugată și fericită.

Partidul comunist, care continuă, 
în condițiile noi, cele mai nobile Nicolae SIMIONESCU

Tn parcul de rezervoare al Schelei Videle, oaspeții sînt informați asupra realizărilor și perspectivelor industriei 
„aurului negru" din regiune

tradiții de luptă ale poporului nos
tru, cinstește trecutul glorios al 
acestuia, cinstește țărănimea noas
tră, care s-a jertfit pentru ferici
rea patriei, cinstește pe aceia care 
în 1907 s-au ridicat cu bărbăție la 
lupta pentru o viață mai bună.

Cel mai bun omagiu pe care-1 
aducem înaintașilor noștri, celor 
care au luptat în 1907 și atîtor 
altora este de a face totul pentru 
a asigura ca patria noastră să îna
inteze tot mai hotărît pe calea so
cialismului, a bunăstării întregului 
nostru popor.

• Doresc ca, o dată cu omagiul pe 
care-1 aducem participanților la 
răscoala din 1907, să urez tuturor 
cetățenilor din Teleorman noi și 
noi succese în activitatea lor, spre 
a-și aduce o contribuție și mai 
mare la construirea vieții noi. 
Viață lungă și sănătate, multă fe
ricire tuturor.

La plecare, Petre Geantă oferă 
în dar tovarășului Nicolae Ceaușes
cu o măiestrită carpetă, care re
produce motivul celebrului tablou 
al lui Octav Băncilă închinat ță
ranilor răsculați în 1907. Ca un 
vibrant ecou al / simțămintelor ce
lor de față, bătrînul Petre Geantă 
rostește cuvintele : „Să trăiți și să 
mai- veniți... Noi vă așteptăm, că 
de acum ne dă mîna să trăim".

O altă poartă a recoltei îi în- 
tîmpină pe oaspeți la intrarea în 
raionul Tr. Măgurele, unde sînt 
salutați de tovarășii Tudor Jean, 
prim-secretar al comitetului raio
nal de partid, și Costea Petre, pre
ședintele comitetului executiv al 
sfatului popular raional. Coloana 
de mașini înaintează cu greu prin 
mulțimea care tălăzuiește asemenea 
nesfîrșitelor lanuri de porumb ce 
se înșiruie de-a lungul șoselei.

Pe o pajiște întinsă se află stîna 
cooperativei agricole de producție 
Crîngul. Baciul Tudor Trăistaru, 
înconjurat de alți ciobani, de băcițe 
și fluierași, îi îmbie pe oaspeți 
să guste caș și urdă proaspătă.

Drumul continuă apoi printre 
dealurile pe care harnicii gospodari 
din partea locului le-au acoperit 
cu întinse plantații de pomi și viță 
de vie. La poalele unui crîng, con
ducătorii de partid și de stat vizi
tează o originală expoziție de co
voare și cusături naționale și de 
produse agricole. Este o veritabilă 
carte de vizită a priceperii și gus
tului pentru frumos al locuitorilor 
raionului.

La cîțiva pași, într-o poieniță 
unde se află „Hanul Crîngului", 
oaspeții fac un scurt popas. Apoi, 
coloana de mașini își continuă dru

mul spre Tr. Măgurele. La intrarea 
în oraș se înalță, simbolic, o ma
sivă poartă, pe frontispiciul căreia 
strălucește vechea stemă a cetății 
de apărare, care-și are începuturile 
în epoca romană. Conducătorii de 
partid și de stat sînt salutați de 
tovarășii Florian Udma, secretar al 
comitetului orășenesc de partid, și 
Marin Ghindă, președintele comi
tetului executiv al sfatului popular 
orășenesc, care le înmânează cheia 
de aur a cetății. în acest moment, 
din mîinile a 400 de copii, stoluri 
de porumbei își iau zborul spre 

..înălțimi. Răsună văzduhul de pu
ternicele ovații și urale.

într-o piață, tineri sportivi ai o- 
rașului îi întîmpină pe oaspeți cu 
o sugestivă piramidă vie.

Tîrgul prăfuit de odinioară — 
despre care o enciclopedie preci
za doar că este port la Dunăre și 
are „o moară sistematică, o fabri
că de cherestea și una de luminări 
și plute de candelă" — este astăzi 
un cunoscut centru industrial, un. 
oraș în plină dezvoltare. Numai în 
ultimii ani au fost realizate sau sînt 
în curs de construcție blocuri cu- 
prinzînd peste 1 600 de apartamen
te. Alte 1 398 de apartamente se 
află în faza de proiect. Peste puțin 
timp vor fi date în folosință un 
mare și modern complex comercial 
și o policlinică. Pentru perspectiva 
apropiată — o nouă clădire des
tinată poștei, o casă de cultură, un 
cinematograf, un hotel de mare ca
pacitate. Orașul vrea, parcă, să se 
ia la întrecere, pe verticală, cu im
punătoarele construcții din oțel și 
beton ale marelui combinat de în
grășăminte chimice.
„ Tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă organelor locale să mani
feste o deosebită grijă pentru fo
losirea rațională a spațiului desti
nat construcțiilor, exigență față de 
lucrările de finisare, o bună orien
tare a dezvoltării viitoare a ora
șului, legată de creșterea număru
lui populației.

Conducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă apoi spre Islaz. Aici 
are loo o adunare populară în 
cadrul căreia este evocat momentul 
istoric 1848. După aceea, conducă
torii de partid și de stat asistă la 
o evocare istorică la Cetatea lui 
Mircea cel Bătrîn. Este vizitat a- 
poi Combinatul chimic Turnu Mă
gurele, după care a avut loc un 
miting.

Vizita continuă.

Paul ANGHEL 
Mircea IONESCU 
Nicolae VAMVU
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EXPOZIȚIA DE ARTĂ PLASTICĂ
A CENACLULUI TINERETULUI DIN BUCUREȘTI

PASIUNE
și probitate artistică

Sîntem întotdeauna în
demnați să trecem pragul 
unei expoziții a tinerilor cu 
sentimentul că vom fi întîm- 
pinați de o lume a bucurii
lor sincere, în care vom des
luși, însă, semnele unei me
ditații asupra rosturilor artei, 
ale relațiilor artistului cu lu
mea. Cine socotește că o 
asemenea manifestare e un 
simplu prilej de confruntare 
a experimentelor greșește : 
Gheorghiu, Pacea, Almășa- 
nu, Bițan, înainte de a se 
defini oa autentice persona
lități în pictura românească 
de azi, s-au afirmat în cu
prinsul unor manifestări de 
felul acesteia. Fără îndoială, 
evoluția unor talente pe care 
le remarcăm cu reală îpcîn- 
tare în expozițiile tineretului 
este greu de prevăzut. De 
cîte ori flacăra se stinge 
înainte de vreme ? Și de cîte 
ori, dimpotrivă, ea izbucneș
te pe neașteptate, după con
tradictorii încercări ? Mult 
citatul vers al lui Corneille, 
„valoarea nu așteaptă numă
rul anilor" (chiar prea mult 
citat, pînă la banalizare) tre
buie, desigur, aplicat cu 
foarte multă grijă în caztd 
artei plastice.

Iată unele gînduri care te 
însoțesc cînd privești și ac
tuala expoziție din pavilio
nul C al Parcului Herăstrău. 
Regăsim nume ale unor ar
tiști care s-au impus de mai 
multă vreme, altele care 
ne-au atras luarea-aminte în 
cîteva din ultimele manifes
tări, dar avem posibilitatea 
să notăm și alte cîteva nu
me, ale unor tineri pentru

care, am impresia, actuala 
expoziție va însemna, cel pu
țin pentru o vreme, un punct 
de referință ori de cîte ori 
vom vorbi despre începutu
rile lor. E o incontestabilă 
variație de modalități plas
tice, o aspirație de a găsi 
un sunet propriu ; de foarte 
multe ori, dorința de a se 
exprima într-un limbaj ori
ginal e susținută nu numai 
de o înțelegere personală a 
problemelor de stil, ci — 
mai presus de aceasta — de 
un temperament artistic bine 
conturat.

Personalitatea lui Viorel 
Mărgineanu, de pildă, se 
definește tot mai precis ; și 
de această dată viziunea sa 
poetică, în care desenul fin 
se înscrie într-o geometrie 
plină de delicatețe, o puri
tate cromatică amintind-o pe 
aceea a scoarței populare, 
conferă picturii sale acel 
profil caracteristic, imposibil 
de confundat. De altminteri, 
mi se pare vrednic de sub
liniat interesul pe care foar
te mulți dintre artiștii aces
tei generații îl manifestă 
pentru arta noastră populară, 
sugestiile desprinse din rit
murile ei coloristice de un 
mare rafinament, din stili
zările ei mereu inedite do- 
vedindu-se foarte rodnice 
pentru creația multora din
tre tinerii sculptori și pictori. 
George Apostu, artist cu o 
sobră și viguroasă înțelegere 
a modalităților proprii sculp
turii, demonstrează că a asi
milat creator lecția lui Brân- 
cuși, despre care s-a vorbit 
adesea în legătură cu opera

ÎN VITRINELE

roman

:£-'

Augustin Deae și 
ecoul puternic pe 

i luptele eroice ale

ale relațiilor internaționale.

LIBRĂRIILOR

Mic dicționar diplomatic

Prima lucrare științifică de acest gen publicată 
la noi în țară, dicționarul — elaborat de un grup 
de speoialiști și prefațat de prof. univ. dr. docent 
Grigore Geamănu — cuprinde peste 1 200 de ter
meni din domeniul relațiilor internaționale — 
drept internațional, public și privat, practica re
lațiilor politico-economice mondiale, practica di
plomatică românească din trecut, organizații 
internaționale guvernamentale și neguvernamen
tale (instituții specializate ale O.N.U., organisme 
ale O.N.U. sau care întrețin legături cu organi
zații ale O.N.U.). Un număr de termeni cuprind 
și referiri la contribuția României în diferite 
compartimente s" 
(Editura Politică).

Februarie 1933. Ecoul 
internațional

Lucrarea elaborată de 
Gheorghe Matei înfățișează 
care l-au avut peste hotare 
ceferiștilor și petroliștilor — printre primele pe 
plan internațional după instaurarea dictaturii 
fasciste în Germania — reliefînd aria întinsă și 
forța impresionantă a campaniei de solidaritate 
cu aceste lupte a mișcării muncitorești și demo
cratice internaționale. (Editura Științifică).

sa ; tînărul sculptor nu e a- 
menințat de primejdia de a 
deveni un epigon al maes
trului din Hobița, ci, deslu
șind sensul creației acestuia, 
s-a îndreptat mai departe, 
spre adîncile ei izvoare. 
Apostu reinterpretează arta 
simplă, folclorică, urmărind, 
de dala aceasta, înfățișările 
ei mai telurice, acea țîșnire 
curată, plină de lirism, a 
marmurei îndelung șlefuite, 
care capătă un ritm de au
tentică noblețe.

Mi se pare, de altminteri, 
foarte simptomatic că inter
pretările simpliste ale folclo
rului, „citatele* exterioare, 
pur decorative, sînt tot mai 
des respinse de tinerii ar
tiști ; ei caută tot mai stă
ruitor să descopere vibrația 
de sentiment care le-a pro
dus. Și, de aceea, o sculptu
ră cum e Leagănul de Ilies- 
cu-Călinești cu elemente an
tropomorfe evocate cu can
doare, sau lucrările lui Con
stantin Foamete (îndeosebi 
un Nud stilizat cu o știință 
exactă a proporțiilor) se în
scriu printre lucrările izbu
tite ale expoziției. loan Vră- 
neațu a pornit de la pictura 
noastră medievală (efectul 
compozițional e preluat din 
icoanele secolului al 
XVIII-lea), dar și de la cea 
a goticului tîrziu, pentru a 
evoca scene de un puternic 
tragism, cum e, de pildă, 
Supliciul lui Iorga.

Alteori (ca la Paula Riba- 
riit) amintirile folclorului ro
mânesc se asociază cu suges
tii ale picturii moderne — în 
cazul de față, Chagall; efec
tul e de o stranie poezie 
multicoloră, un univers fan
tastic, o învolburare totuși 
echilibrată de forme, iar Ma
ria de Mangop a lui Mihail 
Meiu coboară, mi se pare, 
deopotrivă din sculptura 
noastră în lemn, dar și din 
alungitele stilizări ale lui 
Giacometti (o sculptură a 
acestuia din 1901, Obiect 
invizibil, așeza personajul 
într-o relație oarecum ase
mănătoare cu aceea a Măriei 
lui Meiu).

Problema aceasta, a pre
luării achizițiilor artei mo
derne universale, rămîne 
deschisă la tinerii creatori ; 
se demonstrează, și de a- 
ceastă dată, că nu întotdeau
na modernitate înseamnă 
neapărat descoperirea lumii 
de forme și culori a marilor 
artiști ai epocii noastre. Ex
periența este, însă, fără în
doială, folositoare ; și e lim
pede că orice concluzie nu 
poate fi absolutizată. Dar 
cîteodată, am impresia, a- 
mintirile sînt întrucîtva prea 
puternice, personalitatea ti
nerilor pictori e învelită în 
coaja strălucitoare a moda
lității vreunuia dintre marii 
reprezentanți ai artei moder
ne și nu se manifestă cu 
destulă vigoare. Eclipsa sau 
Scoica (mai ales) a lui Bar
bu Nițescu — de altminteri, 
după cum se vede, un foarte 
bun desenator — descind 
prea evident din suprarea
listul Rene Magritte ; Iosif 
Krijanovski e încă tributar 
lui Pollock ; Paul Neagu lui 
Klee și Mondrian ; Constan
tin Mara lui Tanguy...

Important e, așa cum spu
nea cîndva Kandinsky, „nu 
de unde iei, ci cît iei pentru 
a te exprima cît mai deplin". 
Iată, cu toate că sursele s-ar

putea identifica ușor, unii 
tineri au izbutit să găsească 
un supet propriu artei lor. 
Stîncile la mare ale lui Ma
rin Gherasim, cu o ciudată 
țîșnire de roșu, păstrează o 
autentică vigoare. Autopor
tretul lui Ion Bănulescu rea
lizat în subtile treceri de 
griuri, sau dialogul puternic 
de culori din pictura San
dei Nițescu, sau aburul de 
seve din Fructele lui Eugen 
Patraș, sau vibrația molcomă 
din Florile lui Drăgușin, sau 
culoarea voit aspră, de o in
contestabilă calitate, a lui 
Șerban Epure, comunică, din 
acest punct de vedere, sufi
ciente date pentru schițarea 
unui profil al artiștilor.

Sau geometrizările lui Ion 
Stendl, care păstrează, totuși, 
o căldură aparte, sau mar
mura de o amplă respirație 
a lui Constantin Popovici, 
sau surprinzătorul Circ al 
lui Șerban Gabreă (respin- 
gînd tradiția tratării multico
lore a temei, înlocuind-o cu 
acorduri scumpe de gri), sau 
strălucirile transparente de 
elitre dintr-un tablou al lui 
Toma Roată...

Culoarea rămîne princi
pala calitate a tablouriloi 
unora dintre cei mai' talen- 
tați artiști tineri ; fie că do- 
bîndește însușiri noi de 
structură, de gravitate (ca la 
Gabriela Pătulea), fie că își 
păstrează irizările luminis- 
cente, ca în peisajul lui Li- 
viu I.ăzărescu, cu galbenuri 
și brunuri de lemn, pe fun
dalul cărora se agită ramuri 
stranii, fie că se înscrie în
tr-o gamă foarte redusă, a- 
proape monocromă, ca la 
Damian Petrescu, ea are a- 
ceeași forță poetică, uneori 
copleșitoare, . alteori jovială, 
abia șoptită.

E plin de promisiuni cu
rajul cu care unii dintre cei 
tineri abordează probleme 
dificile de tehnică. Și chiar 
dacă uneori rezultatul nu e 
întru totul convingător (a- 
cordurile dificile dintr-un ta
blou al lui Mihai Bandac, 
de exemplu, nu sînt încă 
împlinite, o compoziție a lui 
Aurel Acasandrei nu e în
deajuns echilibrată, sau li
nele elemente de ritm com
pozițional sînt insuficient 
studiate într-un Tors de 
Peter Iacobi), tendința de a 
înfrunta direct dificultățile 
mi se pare, mai mult decît 
un apanaj al vîrstei, o dova
dă dc seriozitate artistică.

Sînt, însă, prea multe pia- 
notări, prea multe exerciții 
și prea puține adeziuni de
clarate, cuprinzătoare, la o 
tematică mai generoasă. 
Poate că unii tineri au con
vingerea intimă că, pentru 
descrierea realității contem
porane, au nevoie de o mai 
mare siguranță a mijloace
lor tehnice. Pentru că, orice 
s-ar spune, sînt încă multe 
ezitări, inconsecvențe, adop
tarea unor viziuni moderne 
e adesea superficială.

Dar nu aceasta este, după 
părerea mea, caracteristica 
supremă a expoziției. Ci pa
siunea, sinceritatea celor mai 
mulți participant, care se 
simt datori să răspundă che
mării de a exprima, pe ur
mele unei vechi tradiții, spi
ritualitatea unei arte auten
tice. Ceea ce izbutesc ade
sea.

Dan GR1GORESCU

® ZODIA FECIOAREI — cinemascop : 
PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19; 21. 
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR - 
cinemascop : REPUBLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, STADIONUL DINA
MO — 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 
20,30, FESTIVAL (completare Strănutul)
— 8,45; 11; 13,30 ;.......................... .
dină — 20,30.
e ȘAPTE BĂIEȚI
— cinemascop : 
11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
— 9 ; 11,15; 13,30 ; , i» , <jrn./x-
DINA DOINA — 20,30, STADIONUL RE
PUBLICII — 20,30, FEROVIAR — 9.15 ;

18,15 ; 20,30. EXCELSIOR 
12,30 ; 14,45 ; 17 ;

16 ; 18,30; 21 ; la gră-
ȘI O ȘTRENGĂRIȚĂ
LUCEAFĂRUL — 9 ;
18.45 ; 21, BUCUREȘTI
16.45 ; 19 ; 21,15, GRA

11.30 ; 13,45 ; 16 ;
— 8,15 ; 10,15 ;
21,30.
® DRAGOSTEA 
pletare Judecata
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină - 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
20.45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
19 ; 21,15.
O MAIORUL ȘI MOARTEA — 
mascop : T“ 
(completare 
mai repede,
— 9; 11,15; 
18,30; 20.45. 
(completare 
științific nr.
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; ... .20.45. HssaaoRA,
9 ANGELICA ȘI RE
GELE — cinemascop : LUMINA — 9,15; 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.45, DACIA (com
pletare Strănutul) — 7.45—21 în continuare. 
S UNION PACIFIC : CINEMATECA -
9.45 ; 12 ; 14,15.
• ÎNCURCĂTURA BLESTEMATĂ — 9.30:
12.15 ; FALSTAFF — 15 ; IERBURI
AMARE - 18 ; SEDUSĂ ȘI ABANDO
NATĂ — 21 : CENTRAL.
e OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : UNION - 15,30 ; 18 ; 20.30. 
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
— 9 ; 10.
0 OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45.
• TRADIȚII 
NR. 5/3.967 - MEȘTERII
— OMAGIU 
LA 150 ANI
COL ÎN LIMBA ROMÂNA - 
TRECI PODUL PONOARELOR 
TROSPECTIVA JUBILIARA (20 DE ANI 
DE ACTIVITATE A CLUBULUI SPOR
TIV AL ARMATEI „STEAUA") : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.
0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI - 
cinemascop : GIULEȘTI (completare
Mama lui Adrian) — 15,30 ; 18 ; 20,30,
BUCEGI (completare Oaspeți de iarnă) — .
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 20,30, FLAMURA (completare Judecata 
lui Paris) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
o DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare Orizont științific nr. 4/1967) —
10 ; 16 ; 18 ; 20.
9 MONTPARNASSE 19 : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; la grădină - 20,30, DRUMUL 
SÂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
0 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop: 
GLORIA (completare Șopîrla) — 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 MOARTEA VINE PE PLOAIE : TO

MEA : CAPITOL 
lui Paris) — 9.15 ;

VICTORIA
Mai sus, 

. mai. tare)
13,30; 16;
GR IVITA

Orizont 
. 5/1967) —

EU

19,15 ;
(corn
ii,30 ;
20,30,

18.30 ;
16.30 ;
cine-cinema

ORIZONT ȘTIINȚIFIC
PĂMÎNTULUI

TEATRULUI ROMANESC 
DE LA PRIMUL SPECTA- 

LIMBA ROMÂNA — DACĂ 
RE-

(Urmare din pag. I)

a cercetării, mai ales că, spre deo
sebire de inulte alte colective, baza 
materială ne permite să reproducem 
experimental, in număr restrîns, 
orice aparat sau piesă indispensabile 
finalizării cercetărilor noastre.

Obiectivul numărul unu urmărit de 
noi este deservirea optimă a în
treprinderilor regionale de elec
tricitate. Dar în această activi
tate complexă nu am fost în
totdeauna înțeleși și susținuți cores- 
nunzător de forurile tutelare. Astfel, 
deși era necesară încadrarea colecti
velor de cercetare cu specialiști te
meinic pregătiți, care să aibă și ex
periența practică necesară in cen
tralele electrice și întreprinderile re
gionale. totuși, în majoritatea cazuri
lor, cercetătorii s-au recrutat din 
afara domeniului energetic. Aceasta 
a mărit excesiv perioadele de acomo
dare (1—2 ani) și a creat adeseori di
ficultăți suplimentare în soluționarea 
diverselor aspecte specifice exploa
tării rețelei energetice. Cred că la re
ducerea ciclului idee-realizare ar 
contribui și obținerea unor cantități 
mai mari de materiale (piese._ ele
mente de automatizare etc.) atîț din 
import, cît mai ales de la principalii 
noștri furnizori interni (I.P.R.S.-Bă- 
neasa. Electromagnetica. Electroapa- 
ratajul, F.C.M.E.). Faptul că în pre
zent aceștia ' nu pot satisface inte
gral cerințele — nici cantitativ și nici 
sortimental — provoacă adeseori tă
răgănări în cercetare, dublînd în 
multe cazuri durata ciclului de asi
milare.

Au existat, firește, multe situații 
cînd dificultăți teoretice, care depă
șeau posibilitățile proprii, ne-au în
drumat spre specialiștii altor unități 
științifice sau întreprinderi indus
triale.

Deși majoritatea întreprinderilor 
beneficiare aparțin aceluiași minister

(M.E.E.), totuși se mai manifestă încă 
unele rezerve față de utilizarea ra
pidă a rezultatelor cercetării. Ast
fel. introducerea unor automatizări 
și telemecanizări care urmau să în
locuiască personalul de deservire al 
unor instalații de la stația de trans
formare 110 kV Hunedoara-Lami- 
noare și de la stația Baia Mare sînt 
amînate de multă vreme deși lucră
rile au fost efectuate chiar la solici
tarea acestor unități, fiind prevăzute

Fîntînele sau realizarea unor venti
latoare cu randament ridicat la ca- 
zanele centralelor Grozăvești. Paro- 
șeni, Borzești etc. în ceea ce privește 
uzina ,.Electroputere“-Craiova se 
poate spune că aici multe din echi
pamentele fabricate si puse în func
țiune ar putea fi îmbunătățite cali
tativ prin adaptări neesențiale. Estș 
vorba de întrerupătoare, dispozitive 
de acționare, camere de stingere, 
care însumînd valori de zeci de mi

cronica muzicală

„Prinț și
cerșetor"

MIS (completare Istoria unui manuscris)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la gră
dină — 20,30, VOLGA (completare Orizont 
științific nr. 4/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
O CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : 
UNIREA (completare Duska) — 16 ; 18,15. 
® PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop 
(ambele serii) : FLACĂRA — 15,30 ; 19,15. 
® BANDA DE LAȘI : VITAN (comple
tare Cristale fără taine) — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
0 FRENCH-CANCAN : MIORIȚA (com
pletare O uzină de lapte) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ;. 20,45.
0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și 
JANDARMUL LA NEW YORK — cine
mascop : MUNCA — 16 ; 19,45.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! : POPU
LAR (completare Chemarea vulcanilor) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o PRINTRE VULTURI — cinemascop : 
AURORA (completare Aluminiul) —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21 ; la grădină
— 20,30, FLOREASCA (completare Jucă

rii) — 9; 11,15; 13.30;
16; 18,30; 21. RAHOVA 
(completare Trezirea)
— 15,30; 18, la grădină
— 20,30.
0 TIMIDUL : ARTA 
(completare Fabrica de 
împachetat fum) — 9; 
11.15; 13,30; 15,45; 18.15; 
20.45.

0 VIAȚA LA CASTEL : MOȘILOR (com
pletare 'Vizita conducătorilor de partid și 
de stai în regiunea Ploiești) — 15,15 ; 18 : 
la grădină — 20,30.
O OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinema
scop : CRÎNGAȘI (completare Gimnas
tul) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
9 SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : 
COLENTINA (completare AI doilea eu)
— 15.30 ; 17.45.
a RIO CONCHOS — cinemascop : PRO
GRESUL - 15,30; ■ .
® APE LIMPEZI — cinemascop : 
(completare 
partid și de 
15,30 ; 18.
0 DULCEA 
cinemascop : 
20,30.
0 TRAGEȚI 
NA UNIREA
o SOȚII ÎN
ZIȚIA (completare în tainițele muzeului)
— 20,30.
e NU SÎNT DEMN DE.TINE: GRADI
NA ARTA — 20,30.
0 SECRETUL CIPRULUI : GRĂDINA 
COLENTINA - 20.30.
0 DACII — cinemascop : GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC - 20,30.
« DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI : 
GRĂDINA LIRA - 20,30.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cine
mascop : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e GIUSEPPE LA VARȘOVIA - cinema
scop : VIITORUL (completare De ziua 
mamei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e DENUNȚĂTORUL: FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
9 COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL: PA
CEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

tul de mare — de ordinul sutelor, sau 
chiar al miilor de bucăți — aseme
nea aparate, dar cu mijloace neadec
vate și deci la un pret de cost ridi
cat. în această situație sînt mego- 
metrclc do 500. 1 000, 2 500 V. (apa
rate cu care se măsoară rezistenta 
de izolație și se determină starea in
stalațiilor). aparatele de măsurat pri
zele de pămînt. voltmetrele și amper- 
metrele portabile etc., care produse 
de către industrie ar avea un nivel

Exigențele „cercetării de 
dezvoltare" in sectorul energetic
și în planurile lor tehnice. Mai mult 
chiar, în unele cazuri după montarea 
unor instalații reprezentînd investi
ții de sute de mii de lei. acestea nici 
n-au mai fost măcar puse în func
țiune. ca de exemplu, la stația de 15 
kV de la Cocor (Craiova) sau cea de 
la Baia Mare etc.

Valorificarea altor cercetări tre
nează din cauză că nu se acor
dă la timp fondurile de investiții 
necesare pentru aplicarea lor. Anul 
trecut s-a tergiversat mult timp in
troducerea demineralizării conden
satului la turbinele centralelor Gro
zăvești. Fîntînele și Brazi, precum 
și utilizarea unor soluții privind 
combaterea coroziunii preîncălzitoa- 
relor de joasă presiune la centrala

lioane de lei nu dau încă deplină sa
tisfacție în exploatare. în prezent, 
pe baza unui plan de măsuri apro
bat de M.E.E. și M.I.C.M., se proce
dează la punerea în practică a rezul
tatelor cercetării efectuate de 
I.R.M.E. și „Electroputere,l-Craiova 
pentru îmbunătățirea comportării în 
exploatare a utilajului energetic.

De regulă, cererile de aparate 
depășesc posibilitățile de producție 
ale unității noastre ; de aceea, cerce
tările efectuate ar fi mult mai bine 
valorificate dacă între M.E.E. și Mi
nisterul Industriei Constructoare de 
Mașini s-ar perfecta, de pildă, con
venții de executare la scară 'ndus- 
trială a unor aparate elaborate de 
I.R.M.E. Noi producem în număr des

tehnic superior și un pret de cost 
de circa cinci ori mai mic. Astfel, 
dacă în prezent producția acestui 
sector al I.R.M.E. se ridică la circa 
5 milioane lei anual, se poate afirma 
că prin trecerea lui pe seama indus
triei s-ar asigura economii globale 
de circa 4 milioane lei anual.

Cred că cercetările de dezvoltare 
soldate eu asimilarea de noi produ
se ar trebui să intre și în preocu
pările C.S.P.-ului în sensul că pro
ducerea unor astfel de aparate, .ne
cesare în serii mari, să fie reparti
zată mai ales acelor unităti produc
tive care au si posibilitatea de a îm
bunătăți parametrii calitativi, redu- 
cîndu-le în același timp prețul de 
cost.

18 ; 20,30.
Vizita 

stat în
LIRA 

conducătorilor de 
regiunea Ploiești) —

PASARE A TINEREȚII -
COTROCENI — 15,30 : 18 ;

IN STANISLAS : GRĂDI- 
- 20,30.
ORAȘ ; GRADINA EXPO-

în perspectivă, pentru a rezolva în 
condiții optime problemele pe care 
le ridică realizarea si perfectionarea 
instalațiilor energetice, cred că este 
necesară înființarea unor laboratoa
re noi ca și dotarea în continuare a 
celor existente cu echipamente ca
racterizate de o marc putere de re
zoluție. Este totodată imperioasă în
ființarea unei baze experimentale 
proprii, dotată cu utilaj pentru în
cercări la înălță tensiune și la puteri 
de rupere mari pentru tot echipa
mentul aflat în exploatare. Mențio
nez că la noul sediu al I.R.M.E. — 
a cărui construcție a și început de 
curînd — o astfel de bază n-a fost 
prevăzută.

Printre obiectivele importante ale 
cercetării noastre de dezvoltare în 
acest domeniu este si preluarea grab
nică a realizărilor de pînă acum șl 
aplicarea lor Ia instalațiile aflate 
de.ia în exploatare. în acest scop 
cred că ar fi utilă organizarea unor 
consfătuiri cu specialiștii din unită
țile energetice de exploatare. I.C.P.E.. 
I.P.A., .,Electroputere“-Craiova etc. 
pentru a se trece în revistă proble
mele acute din anumite domenii (au
tomatizări termice, protecția prin re
lee. îmbunătățirea exploatării rețele
lor electrice de înaltă tensiune etc.). 
Cu acest prilej ar reieși, cred eu. și 
o anume ..ierarhizare" a sarcinilor 
în funcție de urgentă si contribuțiile 
reale ce se conturează în domeniile 
respective, din care forul tutelar ar 
putea să-și însușească unele, care să 
devină ulterior obligații de serviciu 
pentru participants Tată una din 
căile de generalizare a rezultatelor 
pozitive obținute.

Solutionarea grabnică a acestor as
pecte ar contribui desigur Ia ridica
rea nivelului cercetării de dezvoltare 
în domeniu) energetic, sporindu-i e- 
ficienta. la valorificarea superioară. 
a resurselor energetice ale economiei 
noastre.

Cercetând vechi cronici, 
scuturînd de colb întâm
plări, contururi și gesturi 
de. demult petrecute, Mark 
Twain nu a vrut să re
constituie cu minuție Și e- 
xactiiate muzeografică o 
lume apusă, ci s-o re-cre- 
eze, să ne-o aducă aproa
pe vie și plină de nepre
văzut. Neprevăzutul lui 
Twain se numește umor. 
Un neprevăzut creat din 
elemente reale dar neaș
teptat și curios alăturate, 

• sau pur și simplu inversate, 
după o perfectă logică a 
ilogicului. O partidă de șah 
regizată după o regulă a 
jocului voit răsturnată, în 
care regele execută mișcă
rile pionului și pionul pe 
cele ale regelui ; o poveste 
în care un prinț și un cer
șetor își împrumută reci
proc, unul bereta de cati
fea, distincția și preroga
tivele puterii, celălalt 
zdrențele, gestul de hoinar 
și peregrinările sub podu
rile Tamisei.

Se pare că agitata isto
rie a Angliei medievale a 
consemnat existența unui 
aristocrat excentric, văr 
al regelui Eduard I, căruia 
îi plăcea să umble în hai
ne de cerșetor ; în schimb, 
numai o istorie a umoru
lui putea permite unui cer
șetor excentricitatea de a 
fi confundat cu un prinț. 
Iată un savuros quiproquo 
— cu profunde și oricînd 
actuale aluzii sociale — 
care putea tenta imagina
ția unui muzician și a u- 
nui coregraf cu gustul co
micului de situație — pre
zumție pe care Laurențiu 
Profeta și Oleg Danovschi 
au ridicat-o la rang de 
certitudine.

„Prinț și cerșetor", în- 
cîntătorul roman al copi
lăriei noastre, cunoaște pe 
scena Teatrului de Operă 
și Balet din București o 
nouă aventură, el devenind 
o povestire muzical-core- 
grafică în patru acte și 
multe tablouri, construită 
pe tehnica „suspense"-ului 
în genul filmelor cu subiect 
istoric. Colaborarea înde
lungată și intensă dintre 
compozitor și regizor (in
tențiile baletului înc.epînd 
să prindă viață încă din 
anul I960), a permis supra
punerea celor două viziuni 
într-una, supusă unui 
spectacol scenic conceput 
într-o anumită factură. O 
viziune voit barocă, • per
misă de însăși structura 
operei lui Mark Twain, a- 
mestec permanent de real 
și fictiv, de amănunt local 
istoric și comportament li
man oricînd și oriunde po
sibil. Studiind în acest scop 
muzica Evului Mediu, a Re
nașterii timpurii, cit și a 
folclorului anglo-saxon, 
Laurențiu Profeta le-a to
pit într-o retortă contem
porană, păstrînd din vechi
le motive cîteva accente, 
doar atât cît a socotit ne
cesar pentru crearea și 
punctarea unei atmosfere 
specifice de epocă. O mu
zică cu o linie melodică 
clară, cu o vizibilă țesătură 
epică și caracterologică, 
cultivînd cu plăcere, lingă 
nota gravă, elementul bur
lesc, mareînd neostentativ 
temele personajelor princi
pale cu ajutorul laitmoti
vului. O muzică gîndită, în 
primul rînd, pentru a fi 
dansată, trădînd cunoaște
rea anticipată. în linii ge
nerale, a intențiilor core
grafice. Condusă cu com
petență de dirijorul Cor
nel Trăilescu, partitura mu
zicală a reușit să sugereze 
nu numai valențele ei dan
sante, dar și pe cele de 
muzică de concert.

In ceea ce privește co
regrafia, recunoaștem pa
leta diversă, desenul puter
nic conturat și petele de 
culoare largi, generoase, 
ale lui Oleg Danovschi, în
clinația spre alăturarea 
contrastelor, spre conflic
tul intens dramatic, spre 
„montajul secvențelor" 
dansate. Subiectul oferă 
material suculent unui co
regraf cu o astfel de viziu
ne : pe de o parte lumea 
de falsă strălucire și au
tentică monotonie a unei 
curți regale de prin seco
lul al XVI-lea, pe de altă 
parte lumea diversă, colo
rată și pestriță a străzii, 
cu oropsiți ai vieții, pun
gași,^ saltimbanci, cupluri 
de îndrăgostiți, copii săr
mani, bețivi, detracați și 
oameni de omenie, o for
fotă plină de viață, amă
răciune și pitoresc. Linia 
coregrafică — un clasic îm
bogățit cu cuceriri tehnice 
moderne — urmărește și

t V

adîncește plastic contras
tul ; suitei regale îi con
feră mișcări de marionete 
infatuate și ridicole în su
ficiența lor, cu plie-uri și 
piruete convenționale, lu
mii străzii îi acordă o miș
care diversă, agitată sau 
fluentă, violentă sau deli
cată, tumba și saltul spec
taculos lingă gestul tandru 
și suav. Iubind scenele de 
mase, cu o desfășurare lar
gă, pe multiple planuri, 
creînd prin procedeul miș
cării simultane sau con- 
trapunctice interesante e- 
fecte de plastică și culoa
re, Oleg Danovschi nu ne
glijează nici portretul, de
taliul caracteristic. De pil
dă, reverența, „entre-chat"- 
ul și micile glisade pentru 
sfetnicul regal, „saut-de- 
chat" și „temps de fleche" 
pentru John Canty, ara
bescul pentru Mary etc. 
Fantezia, puterea de in
venție a coregrafului este 
prezentă (uneori însă s-ar 
fi cerut mai activă, de pil
dă, mișcare gîndită pentru 
dublul rol principal). Ca 
în oricare specie artistică, 
povestirea vizuală are și ea 
niște legi care, undeva ne
glijate, se răzbună. Va
rietatea nu trebuie să igno
re progresia tensională, mai 
ales atunci cînd povestirea 
nu se încadrează în genul 
scurt, ci în cel de lungă 
traiectorie, cu căutarea 
„suspense"-ului. Unele sce
ne, chiar dacă reprezintă 
ingenioase truvaiuri — de 
pildă, scena oglinzii — sînt 
prea lungi ; altele se re
petă ca procedeu, de exem
plu, scenele filmate ale vi
sului, tocind prospețimea 
primei impresii, altele con
țin un lest pantomimic. Si, 
ca în tot ce este prea mult, 
se pierd, în aglomerare, o 
serie de detalii de finețe 
coregrafică. Dar, conform 
unui vechi dicton care glă- 
suiește că cine poate m.ai 
mult poate și mai puțin 
(aici în sensul economiei 
necesare), spectacolul se 
poate redimensiona, pe 
parcurs, printr-o scurtare 
și eliminare curajoasă a 
prisosului. O muncă de fi
nisaj care, cu siguranță, 
preocupă de pe acum pe 
realizatorii spectacolului.

In ceea ce privește inter
pretarea, spectacolul a pus 
multiple și dificile proble
me, angrenînd multe forțe 
artistice. In dublul rol prin
cipal, Luminița Dumitrescu 
a demonstrat nu numai stă- 
pinirea mijloacelor tehnice, 
ci și remarcabile aptitudini 
pentru actorie, creînd un 
personaj de o prospețime, 
puritate și candoare ferme
cătoare Cristina Hamei 
(Mary), ale cărei evoluții in
cintă întotdeauna prin in
teligența și sensibilitatea 
frazării plastice, a adus, in 
coloritul dens al tabloului 
străzii, o tușe elegantă și 
rafinată. Simona Ștefănescu 
(mama lui Tom) „umple" 
scena cu personalitatea ei 
intens dramatică, Petre 
Ciortea a creat un Hendon 
atrăgător, puternic și ge
neros, Adrian Gheorghiu 
(în tatăl lui Tom) a trasat 
cu fermitate și maturitate 
artistică un rol de com
poziție, Bojidar Petrov 
(lord Hertford) și-a com
pus, cu nedesmințit. umor, 
un personaj ridicol și pre
țios.

O caracteristică impor
tantă a acestui balet este 
picturalitatea lui. Multitu
dinea și varietatea tablou
rilor au supus scenografia 
— semnată de Paula Brîn- 
coveanu — unui deosebit 
efort, cu rezultate dintre 
cele mai interesante. S-au 
folosit proiecții, scene fil
mate, platouri duble, cu
loare și desen cu funcție 
psihologică, tablouri de gen 
etc. Fiecare scenă este a- 
proape o pictură în miș
care, oferind în ansamblu 
un album bogat. Lumina, 
ingenios distribuită, in
tensifică senzația, de pic
tural, aprinzînd sau ate
ntând pete de culoare, con
tururi.

Admiratorii dansului pur 
pot reproșa baletului „Prinț 
și cerșetor" nota lui etero- 
clită, gustul pentru anec
dotic și pitoresc. Nu tre
buie uitat însă că nu toate 
formulele converg către 
poemul pur al mișcării și 
că pot exista nenumărate 
formule, cu drept de auto
nomie scenică. Cu atât mai 
mult cu cît baletul „Prinț 
și cerșetor" se adresează 
și lumii celor mici, cu ne
voia lor de a li se poves
ti peripeții, nemaiîntâlnite 
și spectaculoase.

Tea PREDA

18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 
— Buletinul circulației rutiere.

18.30 — Pentru copii : A.B.C. — De ce ?
19,00 — Pentru tineretul școlar. Antologie șco

lară.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,57 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Studioul muzical. Muzică preclasică în 

castelul Kronborg (Danemarca).
20.30 — Săptămîna
21,15 — Filmul artistic : „Călătorul cu bagaj".
22,52 — Panoramic.
23.10\— Telejurnalul de noapte.
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Cronica

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Joi 6 iulie, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, a primit în audiență 
pe Fadiala Keita, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Guineea 
în Republica Socialistă 'România.

★
Joi seara a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Paris, prof. dr. 
docent Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, vice
președinte al Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, spre a par
ticipa la cea de-a doua sesiune a 
Comitetului Consultativ al UNESCO 
pentru pregătirea lucrărilor Con
ferinței miniștrilor educației din 
țările europene, care va avea loc 
la Viena în luna noiembrie 1967.

★
în cadrul unei solemnități care a 

avut loc joi la Consiliul științific 
al Institutului politehnic din Inși, 
acad. Ștefan Procopiu, laureat al 
Premiului de Stat, a primit diplo
ma și titlul de doctor honoris causa 
al acestui institut.

în cuvîntul rostit cu acest prilej, 
acad. Cristofor Simionescu, rectorul 
Institutului politehnic ieșean, pre
ședintele Filialei locale a Acade
miei, a relevat activitatea didactică 
și științifică a cunoscutului fizician 
român, subliniind îndeosebi valoa
rea contribuției sale în domeniul 
electricității și magnetismului. 
După cum se știe, acad. Ștefan 
Procopiu a descoperit valoarea mo
mentului magnetic al electronului, 
un nou fenomen optic privind de- 
polarizarea luminii prin suspensii 
și coloizi, precum și efectul circular 
al discontinuității magnetice, cu
noscut în literatura de specialitate 
sub denumirea „Efectul magnetic 
Procopiu".

★
Joi a plecat spre Paris Ion Ce- 

terchi, profesor la Facultatea de 
drept din Cluj, care va participa 
la lucrările celui de-al II-lea Con
gres al Asociației Internaționale 
de profilaxie criminală. Lucrările 
Congresului se vor desfășura în
tre 10—14 iulie a.c. și vor avea 
ca temă profilaxia genocidului.

★
Ricardo Gimenez Arnau, șef al 

Reprezentanței consulare și comer
ciale a Spaniei în Republica Socia
listă România, a depus joi la amia
ză o coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Luptei pentru Liberta
tea Poporului și a Patriei, pentru 
Socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, o- 
fițeri superiori din Ministerul For
țelor ' Armate și reprezentanți ai 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești.

La invitația Ministerului învăță- 
nlîntului a sosit în Capitală prof, 
dr. Lionel Georg Higgins, membru 
onorific al Departamentului de en
tomologie din British Museum. Cu
noscutul entomolog englez va în
treprinde o excursie de studii și 
documentare în masivele Bucegi și 
Ceahlău, pentru a colecta noi spe
cii de fluturi necesari îmbogățirii 
colecțiilor existente la British Mu
seum.

(Agerpres)

De azi pe velodromul Dinamo

0 contribuție la strîngerea 
colaborării dintre comuniștii

români și bulgari

CICLIȘTI DIN 6 ȚĂRI
LA „CUPA BUCUREȘTIULUI"

F. 0. AUSTRIA 
prima adversară 
a echipei Steaua 
în „Cupa Cupelor

Începînd de astăzi și pînă 
duminică, velodromul Dinamo 
din Capitală va găzdui între
cerile celei de-a VlI-a ediții 
a concursului internațional de 
ciclism pe pistă „Cupa Bucu- 
reștiului".

La startul acestei interesan
te competiții cicliste se vor 
prezenta pistarzi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Italia, U.R.S.S. și România.

Astăzi programul începe la 
ora 17 și prevede următoarele 
probe : viteză (serii, recalifi
cări și sferturi de finală), ur
mărire pe echipe (serii) și șta
fetă — 100 ture cu sprint la 
fiecare 5 ture.

întrecerile vor continua sîm- 
bătă de la ora 17 și duminică 
dimineața de lâ ora 9.

După cum s-a anunțat, Steaua 
București va întîlni in primul tur 
al competiției europene de fotbal 
„Cupa cupelor" pe cîștigătoarea 
„CupeiAustriei". Aceasta este for
mația F. C. Austria. In finală, care 
a prevăzut două jocuri, A.S.K. 
Linzer a cîștigat primul meci cu 
2—1. Cel de-al doilea a revenit e- 
chipei F C. Austria, după prelun
giri, cu 1—0. Prin tragere la sorți, 
Cupa a fost atribuită echipei F. C. 
Austria.

VOLEI

România (A)
Selecționata masculină de volei â 

țării noastre a susținut ieri pe tere
nul Progresul un meci amical în com
pania echipei Franței. Voleibaliștii ro
mâni au obținut victoria Cu scorul de

Un nou magazin 
universal la Ploiești

Zilele acestea va fi pus la dispoziția publicului cumpărător din 
cartierul Ploiești-Nord un nou magazin universal. Noua unitate 
comercială are o construcție modernă cu două etaje rezervate ex
punerii mărfurilor și unul destinat depozitării lor.

în acest magazin vor funcționa raioane de confecții, încălță
minte și tricotaje pentru bărbați, femei și copii, țesături de bum
bac, lînă și mătase, galanterie, mercerie, metalo-chimice, mobilă, 
articole de menaj etc. Și deservirea este organizată după metode 
moderne : expunerea deschisă a mărfurilor în întregul sortiment, 
la raionul de țesături și la cel de confecții, acesta din urmă, avînd 
și cabinele de probă necesare, înlesnește alegerea articolului pre
ferat.

Magazinul universal Nord oferă toate condițiile efectuării unor 
cumpărături foarte diferite într-un timp scurt.

CAMERA DE TINERET
„MART A“

întreprinderile Ministerului 
Economiei Forestiere produc o 
serie de garnituri destinate 
mobilării camerelor de tineret. 
Dintre acestea amintim garni
tura „Marfa" care întrunește 
calitățile estetice și funcționale 
necesare unei asemenea ca

mere. Ea este compusă din 
următoarele piese : pat pentru 
o persoană — 1330 lei, ladă 
pentru așternut — 892 lei, co
modă — 765 lei, masă de lu-

lei și un scaun ta- 
lei.

Franța 3-2
3—2. (15—9, 15—7, 11—15, 15—17, 
15—9). Astăzi de la ora 17,30, pe ace
lași teren, echipa Franței întîlnește în 
meci revanșă selecționata de tineret 
â României.

Echipa României 
participă ' 
la „europenele" 
de lupte libere

PRODUSE
COSMETICE 
PENTRU PLAJĂ

Sîntem în plină vară. Ștran
durile sînt luate cu asalt. Pe 
litoral, zeci de mii de persoa
ne venite în stațiuni pentru 
a-și petrece concediul de odih
nă umplu plajele. La primele 
expuneri la soare puțină pru
dență nu strică. Evident, fie
care vrea să capete,. în timpul 
ce) mai scurt, culoarea arămie. 
Dar soarele se răzbună pe cei 
grăbiți. Nu de puține ori o zi 
plăcută de baie și plajă este 
urmată de nopți de insomnie 
provocate de arsuri. Desigur, 
leacul cel mai eficace este ra
ționalizarea timpului de expu
nere la soare. Există însă și 
cîteva preparate cosmetice care 
previn neplăcerile de acest fel. 
Iată cîteva dintre ele : loțiunea 
„Parasol" care conține o serie 
de substanțe cu ecran (o pe
liculă protectoare) care împie
dică arsurile și asigură o 
bronzare uniformă; crema 
„Litoral" apără epiderma îm
potriva acțiunii agenților at
mosferici, regenerează țesutu
rile ; crema pentru plajă ,,An- 
tisol", datorită conținutului 
său, protejează pielea și ajută 
la colorarea rapidă și omoge
nă. Magazinele de specialitate 
mai oferă și o serie de uleiuri 
— „Bronzol", „Ultra" și „Ni- 
vea" — care au o acțiune emo- 
lientă și permit expunerea 
prelungită la soare, chiar și în 
perioada de acomodare, contri
buind, în același timp, la o 
pigmentare uniformă.

Sînt persoane cărora medi
cii le-au interzis să fâcă plajă. 
Fabrica „Flacăra" din Cluj 
produce două preparate care 
permit bronzarea fără expune
re la soare : emulsia „Litoral", 
recomandabilă persoanelor cu 
pielea normală său uscată, și 
loțiunea „Litoral" pentru per
soanele cu pielea grasă sau 
normală. în 6—8 ore de la a- 
plicare, după indicațiile care 
însoțesc preparatele, pielea se 
bronzează la intensitatea dori
tă. Ambele produse sînt ne
dăunătoare, fiind aprobate de 
Ministerul Sănătății și Preve
derilor Sociale.

Arena „Dolmabahce” din Istan
bul găzduiește începînd de astăzi 
cea de-ă 24-ă ediție a campionate
lor europene de lupte libere, la 
care participă peste 100 de spor
tivi din 15 țări. Specialiștii acordă 
prima șansă luptătorilor din U.R.S.S., 
Bulgaria și Turcia.

Echipa României cuprinde 6 lup
tători : Gh. Tapălâgă, N. Cristea, 
P. Coman, I. Popescu, Fr. Bolla și 
I. Marton.
A

In cîteva rînduri
Echipele de baschet ale clubului 

Politehnica București s-au calificat în 
finalele turneului internațional studen
țesc de la Hamburg. în finală, forma
ția feminină va întîlni echipa Univer
sității din Hamburg, iar cea masculi
nă va juca cu formația Institutului 
tehnic din Brno.

în ultimele meciuri, cele două echi
pe românești au învins echipele Slavia 
Praga : la fete cu 90—38 (46—23), iar 
la băieți cu 97—32 (51—21).

★
La Buenos Aires, în semifinalele 

„Cupei campionilor Americii de Sud" 
la fotbal, River Plata (Argentina) a 
terminat la 
Colo Colo

egalitate 1—1 (0—0) cu 
(Chile).

★
de box dintre Farul 

și , formația vest-germană
“ ' disputată la

întîlnirea
Constanța
Roldenheim (Bavaria),
Constanța, a revenii: constănțehilor cu 
14—7.

★
în continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în Bulgaria, echipa de 
rugbi Farul Constanța a jucat la Sofia ‘ 
cu o combinată locală. Victoria a re
venit rugbiștilor români cu scorul de 
28—8. în primul meci, disputat la 
Dimitrov, Farul a învins cu 26—11 
echipa locală Lokomotiv.

• ★
In finala probei de simplu feminin 

din cadrul tunleiilui internațional de 
tenis de lâ Wimbledon sș vor întîlni 
Ann Jones (Anglia) și Billie King 
(S.U.A.). Joi, în semifinale, Billie King 
a dispus cu 6—0, 6—3 de Kathy Car
ter (S.U.A.), iar Ann. Tones a între
cut-o cu 2—6, 6—3, 7—5 pe Rosemary 
Casals (S.U.A.).

Răspunzîrid invitației C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist Ro
mân a efectuat o vizită de zece zile 
în R. P. Bulgaria, pentru schimb de 
experiență. După cum se știe, în ulti
mul timp, îndeosebi în urma întîlni- 
rilor conducătorilor de partid și de stat 
din cele două țări, a vizitelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în Bulgaria, 
și a tovarășului Todor Jivkov în Româ
nia, se dezvoltă un rodnic schimb 
de experiență între organele de partid 
și de stat, între organizațiile obștești 
din cele două țări, pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă, a realizărilor și 
preocupărilor în domeniul construcției 
socialiste, ceea ce corespunde pe de
plin intereselor țărilor și popoarelor 
noastre, cauzei generale a socialis
mului. în cursul acestui an țara noas
tră a fost vizitată de o delegație de 
activiști ai Partidului Comunist Bulgar, 
condusă de tovarășul Goran Anghelov, 
membru supleant al C.C. al P.C. 
Bulgar, șeful secției comerț și industrie 
alimentară a C.C. al P.C. Bulgar.

Vizita delegației de activiști ai 
P.C.R. se încadrează în preocuparea 
permanentă a partidului nostru pentru 
dezvoltarea contactelor, relațiilor de 
colaborare și schimburilor de expe
riență cu toate partidele frățești.

Programul oferit de gazde delegației 
noastre ne-a permis să întregim ima
ginea ce o aveam despre munca en
tuziastă pe care poporul vecin și 
prieten o desfășoară, sub conducerea 
partidului său comunist, pentru în
făptuirea sarcinilor construcției so
cialiste în etapa actuală.

De la sosirea pe solul bulgar, dele
gația noastră s-a bucurat de o primire 
caldă, plină de atenție și tS— 
țiune. 
tă 
bru al Biroului Politic, secretar 
C.C. al P.C. Bulgar. Am avut pri
lejul să vizităm întreprinderi din ora
șele Sofia, Varna, Loveci, Burgas, 
Plovdiv și Botevgrad, și să purtăm 
convorbiri cu conducătorii acestor u- 
nități. La Loveci, delegația a avut 
întrevederi cu membri ai conducerii 
comitetului regional de partid, iar 
la Varna și Plovdiv — cu reprezen
tanți ai comitetelor orășenești ale 
P.C. Bulgar. Discuțiile cu activiștii a- 
cestor organe de partial au prilejuit un 
rodnic schimb de. experiență în diverse 
probleme ale muncii de partid, ca și în 
domeniul conducerii activității econo
mice pe plan local. Am făcut, de ase
menea, cunoștință cu activitatea oame
nilor de știință din institutele de cerce
tări și de proiectare-construcție în 
domeniul radioelectronicii și industriei 
electrotehnice. Pretutindeni, tovarășii 
bulgari ne-au împărtășit din succese
le muncii lor, ne-au înfățișat preocu
pările lor actuale pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid; am remar
cat că muncitorii, inginerii și tehnicienii 
bulgari muncesc cu hărnicie pentru 
înfăptuirea programului Partidului Co
munist Bulgar de edificare a Bulga
riei socialiste.

în cursul vizitei făcute la unele în
treprinderi de electrotehnică și elec
tronică — ramuri de producție de o 
dată relativ recentă în ansamblul eco
nomiei bulgare — am remarcat ni
velul înalt al utilării fabricilor și uzi
nelor, lărgirea gamei de produse, rit
mul rapid de dezvoltare. La Uzina 
de motoare electrice din Plovdiv, al 
cărei colectiv fruntaș deține titlul de 
laureat al premiului „Gheorghi Dimi
trov", muncitorii și tehnicienii obțin 
succese remarcabile în modernizarea 
producției. Aici, tot procesul tehno-

Aurel DUCA 
membru al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Cluj

Delegația 
de Stanko

a fost 
Todorov,

afec- 
primi- 
mem- 

al

logic este organizat pe conveiere. Nu 
de mult, a fost introdus sistemul de 
organizare pe tacte. Ca urmare, pro
ductivitatea muncii a cunoscut un ritm 
ascendent. La fiecare două minute, în 
hala de asamblare sosește, pe con- 
veier, un electromotor gata finisat 
și controlat. Tovarășii din comitetul 
de partid al uzinei și din conduce
rea tehnică au subliniat că vor acor
da în continuare atenție bunei echi
pări și organizării întreprinderii pen
tru asigurarea creșterii continue a 
producției.

Organizațiile de partid din indus
trie sînt preocupate actualmente de rea
lizarea sarcinilor elaborate de recenta 
plenară a C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar cu privire la progresul 
tehnic al întreprinderilor. Printre al
tele ni s-a relatat despre rolul 
„colectivelor progresului tehnic", 
care reunesc specialiști și mun
citori cu înaltă calificare, a căror 
preocupare constă în introducerea u- 
nor produse noi în procesul tehnolo
gic și modernizarea celor existente. 
Colectivul pentru progresul tehnic de 
la Uzina de cabluri din Burgas, bună
oară, este format din 60 de persoane 
cu o activitate multilaterală în di
verse secții. Cei din secția tehnolo
gică proiectează cablurile și proce
sele tehnologice pentru fabricarea 
lor, iar în secția chimică cercetează 
materiale noi aduse în uzină și sta
bilesc rețete de fabricație. Specialiștii 
din colectivele progresului tehnic ur
măresc temele pînă la aplicarea lor 
în practică, mai exact, pînă la intro
ducerea lor în producție de serie

Una din preocupările fundamen
tale ale organizațiilor de partid și 
colectivelor din întreprinderile vizi
tate este îmbunătățirea calității pro
duselor. Există un sistem de sti
mulare a indicilor de calitate, dar și 
de penalizare în cazurile nerealizării 
lor. Astfel, în scopul stimulării între
prinderilor în asimilarea unor pro
duse cu performanțe tehnico-funcțio- 
nale ridicate, principalele produse sînt 
împărțite în trei categorii. încadrarea 
într-o categorie sau alta se face de 
către Comitetul de stat pentru pro
gresul tehnic.

Pentru însușirea de noi produse au 
fost organizate, pe lîngă organizațiile 
de stat economice, institute de stu
dii care se ocupă de documentare, 
cercetare, proiectarea produselor noi, 
executarea și omologarea prototipuri
lor. Aceste institute predau întreprin
derilor prototipul omologat și docu
mentația de execuție, pe baza cărora 
se trece la pregătirea fabricației. Spe
cialiștii din aceste institute urmăresc 
executarea seriei zero acordînd ajutor 
întreprinderilor în însușirea fabrica
ției produsului pentru producția de 
serie. La elaborarea prototipurilor și 
încercarea acestora sînt antrenați mun
citori și specialiști din întreprinderi. 
Concentrarea activității de proiectare 
a produselor noi în institutele depar
tamentale are ca rezultat reducerea 
ciclului de proiectare a unor noi pio- 
duse, specialiștii antrenați în această 
activitate fiind eliberați de problemele 
curente ale producției.

Printre altele, am constatat că 
unele întreprinderi acordă im

portanță autoutilării, ceea ce aduce e- 
conomii de valută. Astfel, la uzina de 
bunuri electrotehnice de larg consum 
„Elprom" din Varna, se execută o 
linie de vopsire cu comenzi automa
te, similară uneia importate. La Uzi
na de semiconductor! din Botevgrad, 
care a intrat în funcțiune abia cu doi 
ani în urmă, rezultatele obținute ara
tă o preocupare susținută pentru â 
duce mai departe nivelul tehnic de 
la care s-a pornit pe baza licenței 
achiziționate. S-a trecut, pe baza p.o- 
iectelor proprii, la fabricarea unor 
tranzistori de frecvențe înalte (100 
MHz) și diode cu germaniu.

Realizări importante au fost obți
nute și la Institutul de cercetări în 
radioelectronică. Pe lîngă elaborarea 
unor scheme noi pentru radiorecep
toare și televizoare, aici se fac stu
dii și cercetări pentru rezolvarea 
unor probleme mai dificile, cum sînt 
instalațiile pentru televiziunea indus
trială, radiolocatoare marine, piese de 
radio miniaturizate etc. Institutul este 
bine dotat cu aparatură de labora
tor. Am văzut, printre altele, o in
stalație modernă pentru executarea 
pieselor de radio miniaturizate și ni 
s-a explicat că în anul 1969 va intra 
în funcțiune o fabrică de astfel de 
elemente foarte importante pentru 
tehnica electronică.

O bună experiență au acumulat 
organizațiile de partid și instituțiile 
de stat din Bulgaria în găsirea unor 
forme variate de activitate prin care 
inginerii și tehnicienii sînt antrenați 
la promovarea progresului tehnic. Ex
plicații detaliate ne-au fost date la 
organizația de stat economică pen
tru radioelectronică. Pe lîngă această 
organizație funcționează o întreagă 
rețea de școli. Unele pregătesc mun
citori cu o calificare inferioară, altele 
muncitori cu calificare medie. O 
școală politehnică în două trepte : — 
prima cu o durată de doi ani, pregă
tește, de asemenea, muncitori cali
ficați. Cei care obțin o medie mai 
mare au dreptul să urmeze doi ani 
în continuare, adică a doua treaptă, 
la sfîr.șitul căreia obțin titlul de teh
nicieni. Dacă la terminare au o me
die bună, aceștia pot urma politeh
nica spre a deveni ingineri.

Și pentru cadrele cu studii superi
oare sînt create diverse forme de per
fecționare a specializării. Interesantă 
ni s-a părut inițiativa organizațiilor 
de partid privind sistemul de evi
dență a activității specialiștilor. Fie
care inginer este în posesia unui car
net de evidență în care sînt trecute 
realizările obținute de el în introdu
cerea progresului tehnic. în aceste 

. carnete se trec toate realizările ingi
nerului respectiv, în afara sarcinilor 
curente de producție. Carnetul, în 
ultima instanță, face parte din dosa
rul de muncă al specialistului.

Vizita delegației noastre în Bulga
ria a constituit un prilej de a 
cunoaște experiența acumulată de 
organizațiile de partid din di
verse domenii ale construcției socia
liste și, totodată, un prilej de a îm
părtăși prietenilor noștri bulgari din 
experiența organizațiilor noastre de 
partid. Ne-am întors din Bulgaria cu 
impresia puternică ce ne-a imprimat-o 
activitatea talentatului și harnicului 
popor bulgar în scopul înfloririi con
tinue a patriei sale. Totodată, aceas
tă vizită, a constituit un nou pas pe 
linia strîngerii colaborării dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar.

Șantiere gălâtene
construcțiile comerciale, 
complexele de deservire. 
Pe lîngă cele amintite, s-a 
dat în funcțiune un com
plex în cartierul Țiglina II 
și se construiesc altele în 
microraioanele 16 și 16 A. 
Pentru păstrarea în cele 
mai bune condiții a mo
bilei ce urmează să fie 
vîndută cetățenilor, au 
început lucrările la două 
mari depozite (Galați și 
Brăila). Rețeaua alimenta
ției publice se va îmbo
găți, în curînd, cu un 
restaurant cu specific 
pescăresc ce se constru
iește pe faleză la Galați. 
Unul cu același profil se 
amenajează la Brăila, pre
cum și alte două cu spe
cific național sau local : 
„Miorița* la Galați și 
„Vrîncioaia" la Focșani.

— Ce lucrări edilitare 
mai importante se află în 
curs ?

— Pentru un oraș în 
plină dezvoltare, cum este 
Galațiul, alimentarea cu 
apă este una dintre pro
blemele vitale. Anul tre
cut a început construcția 
unei conducte de 52 km 
prin care apa captată din 
lunca Șiretului, la Vadul 
Roșea, va ajunge la Ga
lați. în prezent se lucrea
ză la stația de repompare 
de la Șerbești, ia instala
rea conductei, care are un 
diametru de un metru, și 
la cele două rezervoare 
de cile 15 COD mc fiecare 
în 1968, ciad va fi gata, 
această uriașă Instalație 
va avea un debit de circa

(Urmare din pag. I)

ționațe datorită rolului pe 
care-î vor avea în viața 
localităților respective. De 
exemplu, în centrul orașu
lui Galați se va ridica un 
sediu pentru D.S.A.P.C. — 
o clădire cu 9 etaje care 
va domina partea dinspre 
Dunăre a orașului. Tot în 
Galați va începe în tri
mestrul următor construc
ția unui spital cu o capa
citate de peste o mie de 
paturi, cuplat cu o poli
clinică, ambele fiind pro
iectate conform ultimelor 
exigențe ale acestui gen 
de construcții. De aseme
nea, au început lucrările 
la depozitul Oficiului far
maceutic regional, care 
va fi dotat cu aparatura 
și spațiile necesare pen
tru păstrarea și manipu
larea medicamentelor.

Dintre edificiile cultu
rale ce se ridică, mențio
năm casa de cultură a 
sindicatelor, o clădire im
pozantă care va oferi 
condiții optime de desfă
șurare a activității : sală 
de spectacole cu 800 de 
locuri, sală de conferințe 
cu 200 de locuri, în
căperi destinate diferitelor 
cercuri artistice etc. Se 
mai construiesc o școală 
cu 24 săli de clasă la Bră
ila, două cu cite ÎS săli de 
clasă la Galati si Brăila șl 
o casă do copii școlari cu 
180 de locuri la Calați.

Importante pentru locui
torii noilor cartiere slut

700 1/sec. Noua sursă de 
adîncime va alimenta cu 
apă potabilă populația, 
urmînd ca sursa actuală 
să asigure apa indus
trială.

Pentru lucrări edilitare 
se investesc aproximativ 
43 milioane lei. Din aceas
tă sumă se instalează 
peste 50 km de conducte 
de apă, canalizare și

termoficare, se moderni
zează circa 120 000 mp 
străzi etc. în încheiere, un 
amănunt interesant: se 
află în faza finală lucră
rile de consolidare și re
profilare a malului Dună
rii și se construiește o 
autostradă care, în viitor, 
va lega orașele Galați și 
Brăila de-a lungul fluviu
lui.

vremea
Ieri în (ară : Vremea a fost instabilă și s-a 

răcit aproape în toate regiunile țării. Cerul a 
fost mai mult acoperit. S-au semnalat ploi locale 
și sub formă de averse însoțite de descărcări 
electrice în Transilvania, Moldova și izolate în 
Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul nordic. Temperatura aerului 
la ora 14 era cuprinsă între 12 grade la Cîmpu- 
lung Moldovenesc și Toplița și 26 de grade la 
Sf. Gheorghe-Deltă. în București: Vremea s-a 
răcit, iar cerul a fost mai mult acoperit. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit din sectorul nord-est. 
Temperatura maximă a atins 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 și 10 
iulie. în țară : Vreme în genera) frurnor.«ă și căl
duroasă. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse lo
cale de ploaie, însoțite de descărcări electrice în 
nord-vestul țării. în rest, averse izolate în cursul 
după-amiezelor. Vînt potrivit-Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 11 și 21 
de g'ade. iar maximele între 22 și 32 de grade, 
în București : Vreme în general frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil. Averse de ploaie după- 
amiaza. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

*
al Franței a con- 

desfășurarea eta- 
ruta : Metz—Strâs- 
krn). Victoria a

Turul 
tinuat 
pei a 
bourg. 
fost decisă la sprintul final. A cîștigat 
englezul Wright, cronometrat în 
5h 46’23", care a întrecut în ordine pe 
Van den Berghe (Belgia), Riotte 
(Franța), Lopez Rodriguez (Spania), 
Van der Vleulen (Olanda), Jaquertlin 
(Belgia) și Van Neste (Belgia). Tricoul 
galben este purtat acum de francezul 
Riotte,

ciclist 
joi cu 
7-a, pe 
(205,500



Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale a 0. N. U. 

au fost suspendate

VIETNAMUL DE SUD: AtaCUH 

ale forțelor patriotice

O SĂPTĂMÎNĂ pentru noi eforturi
ÎN VEDEREA UNEI SOLUȚII POZITIVE

NEW YORK 6. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. a hotărit 
să-și suspende lucrările timp de o săptămînă, pentru a da posibilitate 
delegaților să procedeze la noi consultări.

în ședința de miercuri după-a- 
miază, Abdul Rahman Pazhwak, 
președintele Adunării Generale, a 
făcut o declarație, în care a spus 
că, aproape în unanimitate, partici- 
panții la această sesiune au căzut 
de acord că situația din Orientul 
Mijlociu nu trebuie considerată ca 
,,o confruntare limitată între două 
părți, ci o problemă de dimensiuni 
regionale, amenințând să se extindă 
și în alte zone" și că a sosit mo
mentul „cînd pacea trebuie stator
nicită în Orientul Mijlociu o dată 
pentru totdeauna". S-a convenit, de 
asemenea, în mod cvasiunanim că 
„nu poate fi sub nici un motiv ad
misă cucerirea de teritorii pe calea 
războiului" și s-a creat un larg 
consens că ,,suveranitatea politică 
și integritatea teritorială a statelor 
le dă dreptul să fie eliberate de a- 
menințarea beligeranței". în felul 
acesta se poate afirma că „sesiu
nea nu a fost inutilă", a încheiat 
vorbitorul, exprimîndu-și speranța 
că delegații vor fi în măsură să 
folosească timpul care a mai rămas 
„pentru a ajunge la ceea ce am 
putea numi un rezultat rodnic, în 
interesul păcii, în interesul organi
zației noastre".

O serie de vorbitori, care au ur
mat apoi la cuvînt pentru a da ex
plicații asupra felului în care au 
votat, au opinat, de asemenea, 
că delegații la sesiunea extraordi
nară trebuie să depună noi stră
danii în direcția unei rezolvări po
zitive a problemei în discuție.

Manifestîndu-și îngrijorarea față 
de situația la care s-a ajuns, repre
zentantul permanent al Suediei, 
Svarker Astrom, a declarat că A- 
dunarea Generală „nu trebuie să-și 
încheie lucrările pînă nu se va a- 
junge, într-o anumită măsură, la 
un acord". Un asemenea acord mi
nim ar putea îmbrăca forma unei 
rezoluții, care, aprobînd încetarea 
focului, să ceară totodată secreta
rului general al O.N.U. trimiterea 
unui reprezentant special, care să 
contribuie la găsirea unei soluții 
a crizei din Orientul Mijlociu și 
care să raporteze Consiliului de Se
curitate.

Speranțe că vor fi făcute noi e- 
forturi în vederea unei reglementări 
au mai exprimat reprezentantul 
Italiei, Piero Vinci, al Austriei, 
Kurt Waldheim, al Finlandei, Max 
Jakobson, și alții.

Au mai făcut intervenții și dele
gații altor țări, printre care: Su
dan, Columbia, Iordania, Grecia, 
Arabia Saudită, Chile, Siria.

Lucrările sesiunii extraordinare 
a Adunării Generale vor fi reluate 
miercuri, 12 iulie.

După cum s-a anunțat, în zilele 
care au precedat supunerea la vot 
a proiectelor de rezoluție, între re
prezentanții grupului țărilor neali
niate și cei ai grupului țărilor la- 
tino-americane în calitate de co
autori ai celor două principale pro
iecte s-au desfășurat consultări 
pentru explorarea căilor în vede
rea găsirii unei formule care să 
țină seama de interesele tuturor 
țărilor în cauză, să fie astfel sus
ceptibilă de a întruni un consens 
de păreri în Adunarea Generală. 
Acest lucru a fost comunicat prin

diverse declarații făcute în cursul 
lucrărilor sesiunii de președintele 
Adunării Generale, Abdul Rahman 
Pazhwak, de către delegații Etio
piei, Indiei, Tanzaniei, statului Tri
nidad Tobago, Austriei și ai altor 
state.

în această activitate constructi
vă, urmărind aflarea unor puncte 
de apropiere, au participat repre
zentanți ai unui număr de dele
gații, între care și delegația Re
publicii Socialiste România. Mem
brii săi au avut în aceste zile con
tacte cu Abdul Rahman Pazhwak, 
cu U Thant, secretar general al 
O.N.U., cu coautori ai ambelor pro
iecte de rezoluție menționate, pre
cum și cu reprezentanții altor de
legații.

Suspendarea lucrărilor Adunării H 
Generale, propusă de președintele g 
Abdul Rahman Pazhwak, este | 
menită să mențină eforturile în- H 
dreptate spre o reglementare paș- | 
nică în Orientul Mijlociu și să o- | 
fere posibilitatea continuării con- | 
sultărilor inițiate, în scopul ajun- | 
gerii de comun acord la o solu- | 
ție constructivă, acceptabilă tutu- | 
ror părților. »

SAIGON 6 (Agerpres). — Unități 
ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au atacat cu 
tunuri și mortiere trupele america
ne de la bazele Con Thien și Dong 
Ha. Pierderile suferite cu acest pri
lej de armata S.U.A, se ridică la 
șase morți și 101 răniți — se arată 
în comunicatul militar american 
publicat joi la Saigon. Tot înt.r-un 
comunicat publicat joi la Saigon se 
arată că în cursul săptămînii trecu
te, forțele patriotice au omorît 144 
de militari saigonezi.

★

HANOI 6 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. anunță că la 6 iulie unități 
antiaeriene din provincia' Ha Bac 
au doborît un avion cu reacție a- 
merican care violase spațiul aerian 
al R. D. Vietnam. Potrivit unor 
date suplimentare; la 5 iulie, în 
provinciile nord-vietnameze Ha 
Bac, Lang Son și Hai Doung, au

fost doborîte alte trei avioane ame
ricane de bombardament.

Agenția precizează că numărul 
avioanelor americane doborîte 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam 
se ridică în prezent la 2 074.

McNamara la Saigon
Robert McNamara, ministrul 

apărării al S.U.A., a plecat 
miercuri spre Saigon, unde va 
avea întrevederi cp înalte per
sonalități militare americane, 
printre care amiralul Grant 
Sharp, comandantul șef al for
țelor americane din Pacific, și 

■ generalul Westmoreland, coman
dantul trupelor expeditionare în 
Vietnam. După cum arată France 
Presse, misiunea lui McNamara 
ar fi fost determinată de cere
rea lui Westmoreland de a se 
aduce noi întăriri forțelor arma
te americane.

CONFERINȚA 
MONDIALĂ 
PENTRU VIETNAM

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — In 
capitala suedeză au început joi lucră
rile Conferinței mondiale pentru Viet
nam. Printre cei peste 350 de partici
pant! sosifi la Stockholm din 60 de țări 
se află personalități cunoscute ale vie
ții publice și culturii. Cei prezenji au 
făcut o primire călduroasă reprezentan
ților R. D. Vietnam și Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud.

La lucrări participă și delegația miș
cării pentru pace din țara noastră for
mată din prof. univ. Tudor D. lonescu, 
președintele Comitetului național de 
solidaritate cu lupta poporului vietna
mez, Sanda Ranghef, secretar al Co
mitetului Național pentru apărarea 
păcii, și prof. Vasile Gheghi.
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Proiectul comun G. K 
a fost înmormintat

g

fi

Din nou — pentru a 
cita oară ? — Congo 
este victima intervenției 
străine în afacerile sale 
interne. Miercuri dimi
neața la orele 6,30 două 
avioane necunoscute au 
aterizat la Kisangani a- 
ducînd mercenari străini 
care au ocupat aerodro
mul. Este vorba, după 
cum a declarat preșe
dintele Mobutu, de „ban
de de mercenari com
puse din belgieni, spa
nioli, francezi și englezi 
care acționează pentru 
bani". Concomitent la 
Bukawu, în regiunea de 
răsărit a țării, au izbuc
nit tulburări. Colonii 
străini din acest oraș 
s-au constituit în gru
puri armate, cărora li 
s-au alăturat jandarmii 
katanghezi în organiza
rea unor atacuri împo
triva trupelor congoleze. 
Agenția de presă portu
gheză transmite că toa
te clădirile din apropie
rea aeroporturilor din 
Kisangani și Bukawu 
sînt în flăcări. Știri pro
venite din Bruxelles 
menționează că ar fi 
vorba de o răscoală a 
militarilor străini aflați 
în rîndurile armatei con
goleze.

La Kinshasa 
națională 
cartierul 
pentru a 
ventuale 
tuația a 
bit de
cum s-a anunțat, guver
nul congolez a hotărit

armata 
a înconjurat 
mercenarilor 

împiedica e- 
tulburări. Si- 
devenit deose- 

încordată. Așa

Pe străzile Berlinului occidental, o mare mulțime protestează împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam

instituirea stării excep
ționale în întreaga țară. 
Toate frontierele Congo
ului au fost închise. 
Nici un avion nu poate 
ateriza sau decola 
pe aerodromurile 
goleze.

Postul de radio 
shasa, care-și între
rupe din timp în timp 
programul pentru a a- 
nunta că „situația este

de 
con-

Kin-

O serie de ziare oc
cidentale opinează, de 
asemenea, că firele ac
tualei rebeliuni duc spre 
cercurile monopoliste 
care-1 sprijină pe Chom
be. Ziarul francez „L'Au- 
rore", scrie că 
ochii numeroșilor 
cidentali, Chombe
omul ultimei șanse, care 
să reia puterea și să e- 
xercite o politică „mo-

„în 
oc- 

este

gravă", a transmis 
comentariu în care ara
tă că actualele tulburări 
fac parte dintr-un plan 
denumit „Kirilis", urmă
rind răsturnarea guver
nului condus de preșe
dintele Mobutu. „Rebe
liunea de ia Bukawu și 
Kisangani a fost pregă
tită de un trust interna
tional în urma răpirii lui 
Chombe" — transmite 
același post de radio.

derata . Ziarul arata ca 
după ce, generalul Mo
butu a preluat puterea 
în noiembrie 1965, el „a 
modificat politica con
goleză de cooperare cu 
Occidentul". „L’Aurore" 
are în vedere faptul că 
în această perioadă gu
vernul congolez a pro
movat o politică ce nu 
convine unor monopo
luri străine, iar pe plan 
african, a căutat să

strîngă legăturile cu ță- 
rile vecine.

în aceste condiții 
cercurile monopoliste 
occidentale interesate în 
exploatarea bogățiilor 
congoleze plănuiau a- 
ducerea în tară a fostu
lui premier Moise Chom- 
be. Dar toate socotelile 
au eșuat. La foarte scurt 
timp după ce Chombe a 
fost arestat la Alger, în 
Congo au izbucnit tul
burări. , ’ 
preciază 
complot 
„monedă 
cercurilor 
sate 
lui Chombe.

în telegrama adresată 
Consiliului de Securita
te, președintele Mobutu 
arăta că în prezent 
„Congo este victima u- 
nei agresiuni din partea 
imperialiștilor colonia
liști occidentali", care 
amenință suveranitatea 
țării. El. a cerut convo
carea de urgentă a Con
siliului de Securitate, 
într-un mesaj transmis 
secretarului general al 
Organizației Unității 
Africane, Diallo Telli, 
Mobutu a cerut statelor 
membre ale O.U.A. să a- 
corde „asistență morală 
și materială Congoului". 
Adresîndu-se populației 
congoleze, el a cerut 
sprijinirea armatei în 
acțiunea ei de lichidare 
a rebeliunii.

„Le Figaro’ a- 
că actualul 
constituie o 

de schimb" a 
: străine intere- 

pentru eliberarea

Augustin BUMBACîn legătura cu situația din Orientul Mijlociu
srai NEW YORK. Secretarul general 

al O.N.U.. U. Thant, a anunțat nu
mirea lui Nils-Goran Gussing (Sue
dia) în calitate de reprezentant al 
său personal pentru a ancheta în 
Orientul Apropiat situația refugiați- 
lor. persoanelor strămutate și victi
melor recentelor ostilități. Numirea 
lui Gussing a fost făcută în confor
mitate cu rezoluția adoptată la 14 
iunie de Consiliul de Securitate, care 
solicită guvernul izraelian să asigu
re bunăstarea și securitatea locuito
rilor din zonele unde au avut loc 
operațiuni militare și să faciliteze 
înapoierea locuitorilor care au pără
sit aceste zone după declanșarea 
ostilităților. Gussing urmează să pre
zinte lui U Thant un raport în ter
menul cel mai scurt.

KM TEHERAN. Din capitala Iranului 
Kw a plecat miercuri primul avion 
care transportă medicamente, pro
duse alimentare și alte produse de 
primă urgență destinate Siriei.
«a ROMA. Președintele Italiei, Giu- 
E-'l seppc Saragat, a primit joi di
mineața pe regele Hussein al Iorda
niei, care se află într-o vizită oficială 
la Roma. La întrevederile celor doi 
oameni de stat au participat primul 
ministru, Aldo Moro. și ministrul de 
externe, Amintore Fanfani. Discuțiile 
s-au referit la situația din Orientul 
Mijlociu.

HNEW YORK. Secretarul gene
ral al O.N.U.. U Thant, a anun

țat că Izraelul va înapoia clădirea 
sediului Comisiei O.N.U. pentru su
pravegherea armistițiului în Pales
tina (UNTSO) din Ierusalim, ocu
pată la 5 iunie de trupele izraeliene. 
El a precizat că sarcina UNTSO 
este în prezent „de a face tot ce 
poate pentru a. menține liniștea și 
pentru a contracara orice reluare 
a ostilităților în această regiune".
SWțl BAGDAD. Președintele Republi
ca cii Irak, generalul Abdel Rah
man Aref, va face o vizită oficială 
în Siria, relatează agenția France : 
Presse, citind informații apărute în 
presa irakiană.
gsj CAIRO. Agenția de presă M.E.N. 

relatează că. Irakul este de acord 
cu organizarea unei conferințe arabe 
Ia nivel înalt la o dată care ur
mează să fie stabilită.
nas CAIRO. Vicepreședintele Consi- 
«S liului de Miniștri al Yemenului, 
Abdallah Guzeilan, a plecat joi di
mineața din Cairo, după întrevede
rile pe care le-a avut timp de o 
săptămînă cu oficialități ale R.A.U. 
Agenția M.E.N. relatează că Guzeilan 
a prezentat șefului statului egiptean. 
Nasser, un mesaj din partea pre
ședintelui Yemenului, Sallal.

împrejurările enigmatice în care

Chombe a aterizat ia Alger
-■—Ț TrTm——TltirTMIII th I1IIIIIIIII HI ■■■III !■

© Un mesaj alarmant: „Răscoală la bord" • Este Bode- 
man un agent de recrutare a mercenarilor ? • Piloții 
britanici intimidați cu iocuri de revolver ® Polițiștii 

spanioli beau bere

— Vineri 2 iulie, ora 18,30. A- 
vionul bireactor în care se afla 
Chombe cu însoțitorii săi, printre 
care doi polițiști spanioli ce-i asi
gurau paza, a decolat de pe aero
portul din Ibiza, îndreptîndu-se spre 
Palma de Majorca. După 25 de mi
nute de zbor; turnurile de control 
din Ibiza și Palma de Majorca în
registrează mesajul unui pilot: 
„Răscoală la bord, sînt obligat să 
mă îndrept spre Alger, așa cum îmi 
ordonă un pasager1'.

— Agenția FRANCE PRESSE 
transmite din Alger :

Un anume Francisc Bodeman, pre
supus cetățean francez și poate a- 
gent de recrutare a mercenarilor, 
ar putea fi instrumentul esențial de 
răpire a lui Moise Chombe : a- 
ceasta este știrea care circula 
miercuri seara la Alger, în cercurile 
presei străine.

— Potrivit, acestor informații — 
care n-au fost confirmate din surse 
algeriene — operațiunea s-ar fi des
fășurat în felul următor :

In vreme ce aparatul „Howker 
Siddeley" zbura spre Palma de Ma
jorca, Bodeman s-ar fi dus în cabina 
de pilotaj și ar fi tras un foc de

revolver, cu amortizor de sunet, în 
peretele cabinei pentru a-i intimida 
pe cei doi piloți britanici — David 
Taylor și Trevor, Coppeston. Acesta 
din urmă a anunțat prin radio că 
s-a produs o răscoală la bord și a 
îndreptat aparatul spre Alger, la 
ordinul lui Bodeman. Acesta s-ar fi 
îndreptat apoi spre coadă aparatu
lui, unde cei doi inspectori de poli
ție spanioli beau bere și, după ce 
a tras în podea un al doilea glonte, 
i-ar fi dezarmat. Apoi el i-ar fi so
mat pe pasageri să nu facă nici o 
mișcare; în acest timp, echipajul 
continua să se îndrepte spre Alger. 
Turnul de control de la El Beida 
ar fi dat ordin- avionului- să aterir 
zeze la aeroportul militar Bufarik. 
Toată lumea a fost arestată la ate
rizare. ■ ■ '

Potrivit acestei versiuni, Bodeman 
ar fi fost misteriosul al „nouălea" om 
din avion a cărui prezență constituia 
o enigmă. Un; singur om putea rea
liza un asemenea tur de forță ? — 
se întreabă A.F.P.

Agenția arată că guvernul algerian 
a fost surprins de aterizarea avio
nului.

Convorbiri între | 
Leonid Brej nev și | 
Antonin Novotny»

MOSCOVA 6 (Agerpres). — în ■ 
zilele de 5 și 6 iulie, la Moscova au g 
avut loc convorbiri între Leonid I 
Brejnev, secretar general al C.C. al ■ 
P.C.U.S., și Antonin Novotny, prim- ■ 
secretar al C.C. al P.C. din C.eho- I 
slovacia, președintele R. S. Ceho- » 
slovace, care se află la odihnă în ■ 
Uniunea Sovietică. Au fost discu- | 
tate problemele dezvoltării și întă- 0 
ririi legăturilor frățești și colabo- a 
rării multilaterale între U.R.S.S. și | 
Cehoslovacia și s-a făcut un schimb “ 
de păreri în legătură cu problemele 0 
actuale ale situației internaționale | 
și mișcării comuniste -mondiale. 8

întilnire <
R. Moldovan-E. Szyr

VARȘOVIA^ 6 (Agerpres). — "
Delegația științifică română con- 3 

dusă de prof. dr. Roman Moldovan, h 
vicepreședinte al Consiliului de ” 
Miniștri, președintele Consiliului B 
național al cercetării științifice din | 
Republica Socialistă România, care “ 
face o vizită oficială în Polonia, B 
s-a întîlnit joi cu Eugeniusz Sz.vr, | 
vicepreședinte al Consiliului de “ 
Miniștri, președintele Comitetului 0 
pentru știință și tehnică din R. P. | 
Polonă. întîlnirea s-a desfășurat » 
într-o atmosferă caldă, priete- H 
nească. |

Avionul militar fran- 
co-britanic cu geome
trie variabilă G. V. nu 
va mai fi construit. Ho- 
tărîrea guvernului fran
cez a fost comunicată 
miercuri celui britanic. 
Motivul invocat: „eco
nomii bugetare".

Avionul cu geometrie 
variabilă este un aparat 
ale cărui aripi se des
chid normal la viteze 
inferioare vitezei sune
tului, spre a permite o 
decolare și aterizare lină 
pe un aeroport obișnuit; 
dar apoi aripile sale „se 
lipesc" de fuselaj, strîn- 
gîndu-se și formînd un 
fel de aripă unică tri
unghiulară, la viteze su
personice, — ceea ce per
mite avionului o perfor
manță de peste 2400 
km la oră.

Anglia conta mult pe 
acest tip de avion care, 
după 1970, ar fi urmat 
să devină „cheia de bol
tă" a strategiei ei mili- 
tare'cel puțin pentru un 
deceniu. Ea și-a orga
nizat în consecință in
dustria aeronautică.

Dificultățile au apă
rut însă chiar din faza 
inițială a elaborării a- 
cestui proiect sortit să 
moară înainte de a se 
naște. In ce priveș
te concepția avionu
lui, englezii vedeau a- 
cest bireactor ca un 
avion cu rază lungă 
de acțiune (puțind să 
overeze, de exemplu. în 
Pacific); în timp ce 
francezii înclinau către 
un bombardier de in
terceptare rapidă. In ce 
privește termenele, par
tea engleză rons-dera că 
nu este grabă, deoarece 
între timp se puteau o- 
rienta spre S.U.A. spre 
a-și completa arsenalul 
lor aeronautic: france
zii însă îl voiau cit mai 
curînd.

Față de toate acestea, 
construcția avionului a 
progresat mai mult pe 
hîrt.ie. Contractul o fost 
semnat în ianuarie a.c.

El desemna mai multe 
societăți aeronautice 
care să execute studiile 
de rigoare. (Dassault, în 
Franța, și British Air
craft Corporation pentru 
Anglia, pentru celulă, și 
alte două firme pentru 
motor). Studiul urma să 
fie terminat în luna sep
tembrie, iar fabricarea 
prototipului să înceapă 
în decembrie; avionul 
G. V. urma să intre în 
serviciu în 1974—7,975 
și să înlocuiască pentru 
Anglia avionul american 
FIII deja comandat.

Costul proiectului era 
foarte ridicat. De aceea, 
partea franceză nu a 
fost prea entuziasmată 
de acest G.V. franco- 
britanic. Cu atît mai 
mult cu cit industria

rul Wilson arătase că o 
asemenea cooperare este 
aportul cel mai serios 
pe care Anglia l-ar pu
tea aduce Pieței comu
ne, dacă ar fi admisă 
în ea. Deși comunicatul 
publicat miercuri la Pa
ris. precizează că re
nunțarea la acest proiect 
nu va afecta alte proiec
te comune, reacția brita
nică de iritare nu a în- 
tîrziat. Ministrul brita
nic al apărării, Healey, 
și-a exprimat în Came
ra Comunelor „regretul 
profund" în legătură cu 
decizia franceză, în 
timp ce deputății afișau 
o tăcere glacială. El a 
afirmat că hotărîrea Pa
risului creează o situație 
nouă, de natură să ri-

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
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națională franceză s-a 
dovedit capabilă să con
struiască singură un a- 
vion cu geometrie va
riabilă. Astfel; un G. V. 
francez există de/a și 
peste o lună el își ta 
lua zborul. Este „Mira
ge III" al firmei Das
sault, un monoreactor 
care a și fost prezentat 
la Salonul internațional 
aeronautic de la Paris. 
Construcția acestui a- 
vion costă de zece ori 
mai puțin decît avionul 
proiectat în comun cu 
Anglia a că'ui livrare ar 
fi întîrziat mult.

Ce se va întîmpla a- 
cum ? Unii cred că re
nunțarea de către Fran
ța la acest proiect co
mun va da o serioasă 
lovitură speranțelor de 
extindere a cooperării 
franco-britanice în do
meniul aeronauticii. A- 
ceasta poate apare în 
Anglia cu atît mai de
plorabil, cu cit premie-

dice Angliei un număr 
de probleme fundamen
tale atît de ordin econo
mic, cit și de ordin stra
tegic. Dilema pentru ea 
este următoarea : sau să 
construiască singură un 
asemenea avion, ce ar 
pune probleme financi
are dificile ; sau să co
opereze cu alte țări 
vest-europene dacă a- 
cestea ar fi dispuse; 
sau, in fine, să achizițio
neze asemenea avioane 
din S.U.A., ceea ce ar 
avea repercusiuni nega
tive asupra industriei 
aeronautice britanice.

Dacă guvernul fran
cez se va opri asupra 
lui „Mirage 111" al lui 
Dassault, aceasta va în
semna, arată unii obser
vatori, că preferă să aibă 
propriii! său program și 
că nu dificultățile fi
nanciare invocate, pricit 
de reale ar fi ele. sînt 
principalul motiv al ho- 
tăririi luate.

agențiile de presă transmit:
Președintele de Gaulle urmează să facă 

o vizită în zilele de 12 și 13 iulie la Bonn. El va 
fi însoțit de primul ministru, Georges Pompi
dou, de miniștri și consilieri, printre care Couve 
de Murville, Pierre Messmer și Michel Debre. în 
cursul convorbirilor cu cancelarul vest-german 
va fi abordată, în primul rîrid, candidatura An
gliei la Piața comună.

Problema Gibraltarului. Reprezentan
tul permanent ai Spaniei la Națiunile Unite a 
informat, în numele guvernului său, pe secre
tarul general al O.N.U., U Thant, că respinge 
propunerea britanică de a se organiza un ple
biscit privind viitorul Gibraltarului.

Forțele patriotice laoțiene au doborî!
14 avioane militare americane care atacau provinciile 
Saravane, Attopeu și Pazen Ao din laosul de jos.

în statul indian Bengalul de vest 
două sute de mii de muncitori de la uzinele con
structoare de mașini au declarat o grevă de 24 de 
ore, protestînd împotriva concedierilor și închide
rii unor întreprinderi. Ministrul muncii al Benga
lului de vest a anunțat recent că închiderea a 29 
de întreprinderi și concedierea a 2 500 de munci
tori a fost hotărîtă ca urmare a „necesității redu
cerii producției".

Guvernul federal al Nigeriei a insti
tuit o blocadă militară asupra portu
rilor provinciei orientale, desprinsă din ca
drul federației, ca urmare a proclamării independenței 
acestei provincii sub denumirea de „Republica Bia- 
fra". Blocada afectează îndeosebi exporturile de petrol 
din provincia orientală. (U.P.I.)

Konni Zilliacus, cunoscut activist politic, 
membru al Parlamentului englez din partea 
partidului laburist, a încetat din viață în vîrstă 
de 73 de ani.

Congo (Kinshasa) și Republica
Arabă Unită au căzut de acord să reia rela
țiile' diplomatice rupte la sfîrșitul anului 1964, 
s-a anunțat joi la Kinshasa. Relațiile diplomatice 
dintre cele două țări au fost rupte cînd funcția 
de prim-ministru în Congo era deținută de 
Moise Chombe.

Remanierea guvernului marocan.
Potrivit decretului regal, a fost reinstituit postul 
de prim-ministru. (După cum se știe, în ultimii 
doi ani — din iunie 1965 cînd a fost decretată ’

în țară starea excepțională — funcția de prim- 
ministru a fost deținută de rege). Prim-ministru 
al țării a fost numit Mohamed Benhima, fost 
ministru al lucrărilor publice, care va fi, 
totodată, însărcinat cu problemele economice.

Noul președinte al Republicii So
malia, Abdiiâshîd Aii Shermark, a numit pe Ibra
him Egal în funcția de prim-ministru al țării, însăr- 
cinîndu-1 cu formarea noului guvern.

Convorbiri anglo-malayeziene re- 
feritoare la proiectata reducere de către Anglia 
a forțelor sale militare în Orientul îndepărtat 
au început miercuri la Londra. Delegația Ma- 
layeziei la convorbiri este condusă de primul 
ministru Tunku Abdul Rahman. Din partea 
engleză participă premierul Harold Wilson și 
alți membri ai cabinetului.

Expoziție românească la Me
xico. 7,1 capitala Mexicului a avut loc ver
nisajul unei expoziții de fotografii cu aspecte 
ale dezvoltării industriei și culturii din Româ
nia. Expoziția a fost inaugurată de către Agus
tin Yanez, ministrul educației. Au luat cuvîntul 
prof. Celerino Cano, președintele Consiliului 
național tehnic al educației, și Miguel Arroyo 
dela Para, președintele Asociației de prietenie 
și schimburi culturale mexicano-române, care 
au vorbit despre dezvoltarea industriei și cul
turii în Republica Socialistă România. Expo
ziția a trezit un viu interes în rîndul publicu
lui, iar presa mexicană i-a consacrat ample 
prezentări.

Cel mai modern pod din Africa a fost dat în 
funcțiune la Abidjan (Coasta de Fildeș). Lung de 
600 m, el are șase piste pentru automobile și 

două piste pentru cicliști și pietoni
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