
Ieri, in cea de-a doua zi a vizitei

in regiunea București, tovarășii Nicolae

Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru

Birlădeanu, Alexandru Drăghici, losif

Banc, Manea Mănescu au fost oaspeții

locuitorilor din raioanele și orașele
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în faja unei machete, oaspeților le este prezentată perspectiva dezvoltării cetății chimiei de la Turnu Măgurele
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Mină știrea

Continuîndu-și vizita în regiunea București, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre Islaz, locul de unde, cu 119 ani în urmă, a țîșnit chemarea înflăcărată a revoluției de la 1848, cîmpia de pe care s-a înălțat, cu îndrăzneală stindardul libertății, dreptății și al frăției poporului român.Trecînd Oltul, de departe se zărește mișcarea de căruțe, chervane, călăreți și pedeștri ce se îndreaptă cu sutele, ca și atunci, în 1848, spre „sfînta adunare" de la Islaz. Sînt țărani din zeci de sate ale cîmpiei — din Beciu, Putineiu, Saiele, Mîndra, Plopii, din satele raioanelor Zimnicea și Roșiori, strănepoți ai clăcașilor împilați, care au inundat această cîmpie la chemarea lui Popa Șapcă din Celei, a lui Heliade Rădulescu și a celorlalți bărbați ai revoluției. Ei au împînzit tăpșanul din marginea satului Islaz, aproape de corturile de oșteni ai căpitanului Pleșoianu și ai maiorului Cristian Tell, „comandirii care s-au alăturat luptei poporului suveran".Momentul de evocare impune prin măreția și semnificația sa. Un grup de ostași călări îi vestește prin sunete de trîmbiță pe „membrii Comisiei de reprezentanți ai poporului" care urcă la tribuna înveșmîntată în cele trei culori. Se aude glasul profetic al lui Heliade :„Frați români... Străbunii noștri ne-au lăsat acest tricolor mîndru, cu prețul sîngelui lor. Străbunii străbunilor noștri ne-au lăsat, o patrie niciodată îngenunchiată în fața vrășmașilor, cu prețul vieții lor. Noi trebuie să lăsăm copiilor noștri o moștenire măreață".Sînt citite apoi alineatele-program ale istoricei Proclamații de la Islaz. Este programul Revoluției de la 1848 ale cărei deziderate au fost împlinite prin lupta întregului nostru popor în decursul unei lungi și zbuciumate perioade istorice ce se încununează cu revoluția socialistă. Cerințele de atunci, exprimînd idealurile de libertate, pace, progres ale poporului nostru, . înfăptuite din plin astăzi, aduc dovada unei mărețe tradiții de luptă.Mulțimea îi salută pe conducătorii României socialiste cu urale și ovații, flutură steaguri roșii și tricolore.Adunarea, de la Islaz se transformă într-un grandios miting popular la care iau cuvîntul reprezentanții raionului. Subliniind în salutul său semnificația acestei adunări, tov. Tudor Jean, prim-secre- tar al Comitetului raional de partid Tr. Măgurele, a arătat că aniilu- țninoși ai epocii socialiste au făcut să se îndeplinească năzuințele de dreptate națională și socială ale maselor populare, visul înaripat al revoluționarilor pașoptiști în frunte cu Nicolae Bălcescu.Primul secretar al comitetului raional a raportat conducătorilor de partid și de stat despre schimbările înnoitoare din acest colț al patriei, despre succesele obținute în industrializarea socialistă a raionului, în dezvoltarea agriculturii, în învățămînt și în activitatea cui- tu paleiReferindu-se la înflorirea acestei cîmpii a clăcașilor de odinioară, 
Marin Bunoaica, președintele C.A.P. Slobozia-Mîndra, a vorbit despre rezultatele cooperatorilor din comuna sa, semnificative pen-

tru dezvoltarea agriculturii întregului raion, unde se obțin an de an recolte bogate. Profesoara Petra 
Moglașu, de la școala din comuna Islaz, a exprimat recunoștința pe care toți o poartă partidului pentru condițiile mereu mai bune de însușire a învățăturii, științei și culturii, pentru orizonturile noi pe care le-a deschis.în aplauzele și uralele celor prezenți ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

EXPONENTUL NĂZUINȚELOR SECULARE
DE DREPTATE NAȚIONALĂ Șl SOCIALĂ

ALE POPORULUI NOSTRU
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

la mitingul de laDragi tovarăși,D ați-mi voie să vă transmit dumneavoastră, tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului Republicii Socialiste România. 
(Îndelungi aplauze și urale).Am asistat la evocarea unui moment important din istoria îndelungată de luptă a poporului nostru — revoluția din 1848 — a momentului în care, aici la Islaz, conducătorii revoluției din Muntenia au proclamat în fața mulțimii hotărîrea lor de a lupta pentru eliberarea națională și socială a poporului român. Revoluția din 1848 din țara noastră se înscrie în valul revoluționar care a cuprins întreaga Europă, pentru scuturarea jugului feudalismului, în această luptă s-a antrenat și poporul nostru, care de veacuri gemea sub jugul feudalilor români și al asupririi străine. Anul 1848 a marcat în Muntenia, Moldova, Transilvania momentul ridicării la lupta pentru formarea națiunii române. (Aplauze puter
nice, urale).Dînd glas năzuințelor întregului nostru popor, revoluționari din Muntenia, Moldova, Transilvania s-au pus în fruntea maselor largi pentru a le conduce la dobîndirea unei vieți mai bune, la cucerirea independenței naționale, la făurirea statului național român. A- ceste năzuințe nu s-au putut însă înfăptui în urma revoluției din 1848, atît datorită condițiunilor interne, cît și intervenției străine, reacțiunii din afară, care au venit în sprijinul forțelor negre ale feudalismului din interior pentru a înăbuși lupta poporului. Dar să- mința aruncată aici, la Islaz, ca și în Moldova și pe Cîmpia Libertății,

în Transilvania, a încolțit. Ea a reușit să dea primele roade în 1859, cînd s-au unit Principatele Române, punîndu-se bazele statului național român. Ea a încolțit în măsurile luate de Cuza pentru împroprietărirea țăranilor și într-o serie de alte reforme democratice, prin care s-a trecut la înfăptuirea năzuințelor exprimate în 1848. A- ceastă sămînță a încolțit dezvoltat și mai mult în războiului din 1877, cînd română a trecut Dunărea,
și s-a timpul armata luptînd
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0 nouă 
fabrică de 
prelucrare 
a lapteluiLa Bîrlad a intrat parțial în funcțiune Fabrica de produse lactate. Noul obiectiv industrial, care va livra o gamă largă de produse — unt, smîntînă, iaurt, brînzeturi — este o întreprindere modernă înzestrată cu utilaje de înalt nivel tehnic, cu procesul de fabricație în mare parte automatizat. în cursul actualului trimestru, cînd fabrica va produce cu întreaga capacitate, ea va prelucra 30 000 de litri de lapte în 24 de ore. (Agerpres)

Nu știu cîți băimăreni au ob
servat la intrarea Liceului nr. I 
cele cîteva afișe mici care anun
țau expoziția de sfîrșit de an. Și 
nu știu cîtora dintre cei împinși 
de demonul curiozității să o vi
ziteze le-a venit ideca și, mai a- 
les, cîți au avut răbdarea de a-l 
căuta pe portar și de a-l ruga 
„să o deschidă". (Ceea ce acesta 
ar fi făcut de altfel cu multă bu
năvoință și cu toată graba de 
care era în stare...).

Sînt însă absolut sigură că 
după ce toate acestea s-ar fi în- 
tîmplat, odată ajunși în modesta 
expoziție școlară, ar fi cercetat-o
— ca și mine — cu un deosebit 
interes, sporit, pas cu pas, înti-un 
mod neașteptat.

Se expunea acolo, într-o nu 
prea mare sală de clasă, pe un 
podium de catedră și bănci așe
zate cap la cap, devenite ad-ltoc 
etalaje, tot ce, de-a lungul unui 
an școlar, produseră mai bun, 
mai frumos, mai ingenios — 
munca migăloasă, talentul și pa
siunea a sute de elevi.

Găseai acolo tot ce voiai, ca 
într-o adevărată „arcă a lui Noe“. 
Erau expuse, lucrate cu minu
ție, acuratețe și precizie, nume
roase planșe de desen decorativ 
și tehnic — printre care, majo
ritatea. conțineau cunoscute „ca
noane" liniare și grafice. Se pre
zentau o mulțime de ierbare bo
gate, întocmite cu incontestabilă 
rigoare științifică. Puteai vedea 
mici diorame, din traforaj pic
tat, crenguțe, fire de iarbă și ni
sip (reprezentînd oaze, desișuri 
de junglă, luminișuri de codru...) 
executate desigur cu fidelitate 
școlărească față de „original", dar 
șl cu o anumită detașare sprin
țară, cu un ingenuu umor infan
til. Tot din traforaj: suporturi, 
cutii de ață și bijuterii, de ase
menea, șervetele, ștergare și mici 
scoarțe, cu binecunoscutele mo
tive ale țesăturilor maramureșe
ne, lucrate de mină.

Dar ce nu găseai! Toată mul
țimea micilor obiecte pe care, de 
bine de rău, le-am făcut la vre
mea noastră Cu toții (chiar dacă 
nu am ajuns cu ele la expoziție) 
și care îți dădeau o autentică 
nostalgie a puținelor ore pe care 
le-ai consacrat în școală acestor 
îndeletniciri.

Dar surpriza, adevărata surpri
ză, nu îți era creată în primul 
rînd de ascultarea pe care acul
— aflat în mîini îndemînatice — 
o dăduse comenzilor: „un punct, 
o cruciuliță", „un ochi pe față, 
unul pe dos" și nici de faptul că 
„uite, se poate lucra cu tuș și 
fără pete", ci de altceva...

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a IV-a)

împreună cu armatele rusești și partizanii bulgari, pentru zdrobirea jugului otoman, pentru cucerirea independenței de stat a României. (Aplauze puternice).în organizarea și conducerea revoluției din 1848 s-au afirmat figuri proeminente de revoluționari și patriot! înflăcărați ca Nicolae Băl- cescu, Heliade Rădulescu, Cristian Tell, Ion Ghica, Gheorghe Maghe- ru, frații Golești, Ana Ipătescu în Țara Românească, Mihail Kogălni- ceanu, Vasile Alecsandri, Alexandru

Cuza în Moldova, Avram Iancu, Si- mion Bărnuțiu, Gh. Barițiu, Eftimie Murgu în Transilvania și Banat și atîția alții care, prin munca lor plină', de avînt și dragostea fierbinte de patrie, au contribuit ca poporul nostru să-și înfăptuiască năzuințele de unitate națională, să-și făurească.,destinul așa cumiîl dorește el. (Urale și aplauze prelungite).între 1848 și anii eliberării definitive de sub jugul exploatării au trecut aproape 100 de ani. în această perioadă lungă, poporul nostru a trebuit să ducă' multe lupte înverșunate atît cu burghezia și moșie- rimea română, cît și cu asupritorii străini. I-a fost dat clasei muncitoare, care a apărut pe scena istoriei în a doua jumătate a veacului trecut, să preia în mîinile ei steagul luptei pentru independență . națională, pentru eliberarea socială, pentru bunăstarea poporului. I-a fost dat Partidului. Comunist Român să ridice sus steagul eliberării naționale și sociale, să asigure cucerirea întregii puteri ce muncesc.Exponent al ale poporului națională și socială, Partidul Comunist Român a condus mari bătălii de clasă în anii grei ai terorii burghezo-moșierești, a fost organizatorul luptei pentru răsturnarea dictaturii fasciste, a mobilizat poporul, armata română pentru a se alătura coaliției antihitleriste și a

politice de către ceinăzuințelor seculare nostru de dreptate

ECONOMIILOR

primă importante cantități metal. Așa stînd lucruri- cheltuielile cu metalul fo- au ponderea cea mai mare în
Ca oricare întreprindere constructoare de mașini, „Automeca- nica’-Mediaș utilizează ca materie de le, lositstructura prețului de cost. Se impune însă o precizare. Cheltuielile materiale, între elementele prețului de cost, ocupă, e drept, o proporție de 84,2 la sută, dar mai bine de 80 la sută reprezintă valoarea semifabricatelor provenite din cooperare, asupra cărora uzina noastră poate acționa în mai mică măsură. Atunci se pune întrebarea :
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(Continuare în pag. a II-a)
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Aspect din timpul marii adunări populare de la Islaz
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în ce proporție eiorturile proprii 
ale colectivului uzinei au darul să 
influențeze favorabil reducerea 
cheltuielilor materiale de produc
ție ? Departe de a exagera sau minimaliza aceste eforturi, privin- du-le realist, se poate afirma că economia de peste 6 la sută din consumul propriu de metal stabilit pentru 1987, ceea ce înseamnă un cîștig de peste 100 tone metal, a- testă eforturile colectivului uzinei 
pentru gospodărirea și valorifica
rea judicioasă a metalului.Pornind de la aceste considerente, de la starea de fapt din uzină, mai întîi s-a întocmit o analiză a 
consumurilor specifice de metal. In acest sens, este bine cunoscut că planificarea și menținerea unor norme de consum de metal largi generează risipă, imobilizări de fonduri materiale și stocuri supra- normative. Tocmai de aceea, punctul de plecare al analizei l-a constituit stabilirea unor norme de consum științifice, care să corespundă gradului de înzestrare tehnică a uzinei, noilor tehnologii tot mai perfecționate pe care le aplicăm în procesul de producție, utilizării unor materiale cu caracteristici superioare.Nu ne-a fost ușor să așezăm consumurile specifice pe baze realiste, științifice. Anumiți tovarăși din uzină spuneau : „de ce să ne legăm la cap”... ? Dar conducerea întreprinderii nu a cedat nici un pas în acțiunea de economisire a metalului. Trebuiau găsite insă și

Gheorghe MOTORGA 
economist
Uzina „Automecanica“-Mediaș

(Continuare în pag, a V-a)
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La Șantierul naval Oltenița

(Urmare din pag. I)participa la războiul pentru zdrobirea definitivă a fascismului și, între- sub au ță- in-
totodată, pentru eliberarea gului teritoriu al patriei de jugul fascist. Multe jertfe dat, de-a lungul veacurilor rănimea, clasa muncitoare, telectualitatea pentru dreptate socială și națională. Dar trebuie să spunem aici, la Islaz, că a- ceste jertfe n-au fost zadarnice, că datorită lor, datorită sîngelui vărsat din belșug de înaintași, poporul nostru poate astăzi să ducă o viață liberă și independentă, să-și construiască viața la el acasă așa cum o dorește. Aducînd omagiul nostru acelora care s-au jertfit pentru interesele poporului, sîntem conștienți de răspunderea ce ne revine de a face totul ca poporul nostru, stăpîn pe soarta sa, muncind înfrățit, să asigure ridicarea patriei pe culmile tot mai înalte ale progresului și civilizației, astfel încît nu numai să înfăptuim ceea ce au visat înaintașii noștri, dar să depășim cu mult cele mai îndrăznețe visuri ale lor. Și într-adevăr, ceea ce înfăptuim noi, în anii aceștia, depășește tot ceea ce au putut gîndi ei la timpul respectiv ; și nu puteau gîndi altfel, ținînd seama de vremurile în care au trăit revoluționarii de la 1848. Dar cu atît mai mare este omagiul pe care îl aducem lor, ca și tuturor acelora care au înțeles, cu toată vitregia soartei, că nu există pentru poporul nostru alt drum decît acela de a-și înfăptui unitatea națională, de a-și lua soarta în propriile mîini, că numai pe a- ceastă cale își poate asigura un viitor fericit și îmbelșugat (Înde
lungi și puternice urale).Aici la Islaz s-a spus, acum aproape 120 de ani, că poporul român întinde mînâ frățească tuturor locuitorilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate. In același an, pe Cîmpia Libertății s-a spus că românii, maghiarii, germanii, trebuie să lupte înfrățiți împotriva dușmanului comun, ] comună potriva jugului poporul muncii strînsă țină victorii

patriei noastre,

creează condiții pentru folosirea în cele mai bune condițiuni a mecanizării, a chimizării, a științei agricole. Recoltele dv. de anul trecut, recolta de grîu din anul acesta, mai bună decît acum un an, ca și perspectiva unei recolte în general mai bune și la celelalte culturi, demonstrează ce este în stare să obțină țărănimea noastră unită, care realizează politica partidului de ridicare continuă a agriculturii.După cum știți, avem rezultate mari în toate domeniile de activitate. Industria noastră se dezvoltă impetuos. Pe primele șase luni ale anului în curs, planul a fost realizat în proporție de peste 102 la sută și, de asemenea, sînt perspective ca agricultura nu numai să realizeze, dar să și depășească prevederile planului pe acest an. Există toate condițiile ca prevederile planului cincinal să fie nu numai îndeplinite, dar și depășite. Garanția succeselor viitoare stă în ceea ce am realizat pînă acum, în munca entuziastă a muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, care înfăptuiesc neabătut politica partidului, pentru că ea corespunde intereselor vitale ale întregului nostru popor. (Aplau
ze prelungite, urale).Avem rezultate mari în dezvoltarea științei, culturii, învățămîn- tului. Aici, la Islaz, acum 119 ani s-a proclamat necesitatea învăță- mîntului pentru întregul popor. A revenit socialismului, partidului nostru misiunea de a înfăptui în- vățămîntul gratuit pentru toți fiii patriei noastre. O mare realizare o constituie generalizarea învățămîn- tului obligatoriu de 8 ani. Față de 1938 numărul elevilor din școlile generale și licee a crescut de 3 ori, iar numărul studenților de 5 ori. Ne situăm printre țările înaintate

în ce privește numărul studenților la 10 000 de locuitori. Iată cum se realizează sub conducerea partidului, ridicarea nivelului de cultură și de civilizație al întregului nostru popor. Putem spune cu mîndrie că, sub conducerea partidului comunist, România se transformă an de an, devine tot mai bogată, mai îmbelșugată, cu o cultură tot mai înaintată, cu un popor mai bine hrănit, mai bine îmbrăcat, că țara noastră devine o forță puternică a sistemului mondial socialist, un factor activ în lupta pentru pace în întreaga lume.Știm că mai avem multe de înfăptuit. Mai sînt încă neajunsuri în munca noastră. Dar sîntem conștienți că avem destule forțe, destule posibilități pentru a realiza tot ceea ce ne-am propus. Desigur însă că aceasta cere din partea fiecărui muncitor, țăran, intelectual, activist de partid și de stat, de la simplu cetățean pînă la conducerea de partid și de stat muncă și spirit de răspundere pentru soarta și viitorul patriei noastre. Vrem să vă asigurăm aci, în numele conducerii de partid și de stat, că vom face totul pentru a ne îndeplini misiunea încredințată de partid și popor, pentru a înfăptui programul construcției depline a socialismului, de ridicare a României pe culmile cele mai înalte ale progresului și civilizației, pentru a asigura întărirea independenței și suveranității patriei 
ternice aplauze și tul că întregul | cu încredere politica partidului nostru comunist ne te să muncim și să obținem rezultate și mai și vă asigurăm, tovarăși, că nu ne va împiedica să ne datoria față de popor, față de patria noastră.

noastre socialiste. (Pu-
\ ovații). Fap- popor urmeazăînsuflețeș-mai bine, bune, nimic facem

Tovarăși,Știm că în lume mai există imperialism, că el uneltește împotriva independenței multor popoare. De aceea, o dată cu eforturile pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii, ne preocupăm de întărirea patriei noastre, ne îngrijim de întărirea capacității ei de apărare, pentru a putea să ne facem datoria dacă va fi nevoie împotriva oricărui atac al imperialismului. (Puter
nice aplauze și urale). Sîntem hotă- rîți să milităm în continuare neabătut pentru consolidarea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperialist. Vom milita, pentru securitatea în Europa, pentru ca de pe continentul nosțru să fie îndepărtate și lichidate urmările celui de-al doilea război mondial, ca între popoarele Europei să se statornicească relații de colaborare, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne ale altor state. Sîntem hotărîți să participăm activ la lupta pentru pace în întreaga lume. Ne îngrijorează faptul că în Orientul A- propiat au loc evenimente care reprezintă un pericol pentru pacea din această zonă, ca și pentru pacea și securitatea mondială. Considerăm că problemele litigioase din Orientul Apropiat trebuie rezolvate prin înțelegere între țările interesate, fără amestec din afară. Istoria a dovedit întotdeauna că amestecul din afară, atunci cînd sînt de rezolvat probleme între popoare mici, nu este decît în dauna acestora, că de pe urma lui trag foloase numai cercurile imperialiste. Aceasta încearcă și a- cum imperialiștii prin menținerea încordării în Orientul Apropiat. Considerăm drept o necesitate imperioasă retragerea trupelor izrae- liene de pe teritoriile ocupate, precum și a altor trupe străine din a- ceastă zonă. Izraelul trebuie să renunțe la pretenția de anexiuni teritoriale ca urmare a acțiunilor militare. Trebuie să se facă totul pentru a se împiedica reluarea ostilităților, pentru a se crea un climat favorabil soluționării pașnice a problemelor litigioase dintre țările arabe și Izrael.în condițiile de astăzi e necesar ca popoarele să înțeleagă că nici o problemă care privește relațiile dintre ele nu trebuie rezolvată pe calea armelor ci numai pe calea bunei înțelegeri, în interesul dezvoltării sociale și naționale a fiecărui popor, că dușmanii intereselor naționale și sociale sînt numai imperialiștii. Lupta popoarelor trebuie să se desfășoare tocmai împotriva imperialismului, pentru a face . imposijoij amestecul acestuia în treburile interne ale altor state,, pentru a-l\împiedica să,'d^zlănțtjie un nou război mondial. Noi ne pronunțăm pentru dreptul popoarelor de a-și rezolva singure problemele interne, de a-și organiza viața așa cum o doresc. Sîntem convițiși că aceste principii vor triumfa, că popoarele vor ști să impună respectarea independentei și suveranității lor naționale. (Aplauze puternice, 
îndelungate).în încheiere, doresc încă o dată să adresez tuturor locuitorilor de pe aceste meleaguri urarea de a obține succese tot mai mari în munca lor închinată'fericirii patriei, a întregului nostru popor, spre a-și a- duce contribuția tot mai activă la înfăptuirea minunatului program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.Vă doresc tuturor multă'sănătate și fericire 1 (Ovații puternice, urale 
îndelungate).Marea adunare de la Islaz îi aclamă cu căldură pe conducătorii României socialiste, izbucnesc urale, se scandează lozinci.

SlNT NECESARE EFORTURI PERSEVERENTE

PENTRU PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII

PRODUCȚIEI, PENTRU FRUCTIFICAREA

DEPLINĂ A INVESTIȚIILOR

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la mitingul de la Turnu Măgurele

Dragi tovarăși,Doresc să transmit lucrătorilor chimiști și constructori de la Combinatul Turnu Măgurele, tuturor locuitorilor orașului Turnu Măgurele un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii noastre socialiste. (Urale și 
ovații îndelungate).Combinatul chimic din Turnu Măgurele, înălțat în anii șesenalu- lui sau, mai bine zis, început în cursul lui, și care după toate prevederile urmează să intre complet în funcțiune anul viitor, este o u- nitate dintre cele mai mari ale industriei noastre chimice. Construcția combinatului, ca și a altora de acest fel, constituie o expresie a politicii partidului nostru de industrializare socialistă și, în cadrul a- cesteia, de dezvoltare a- industriei chimice, ca ramură de bază în e- conomia modernă a oricărei țări. O parte din combinat funcționează deja, iar alta se află în construcție. S-au obținut o serie de rezultate, t drept nu pe măsura prevederilor. Și aceasta din mai multe cauze, pe care nu aș dori să le expun aci, cu atît mai mult cu cît abia ieri, la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică, m-am referit pe larg la ele și, fără îndoială, cele spuse acolo se adresează și dumneavoastră, Acum doresc doar să- adresez atît chimiștilor de la secțiile care au-intrat-în funcțiune, cit șf constructorilor, felicitări pentru ceea ce au reușit să realizeze. (Aplauze, urale).Desigur, tovarăși, este necesar ca toți muncitorii, tehnicienii,' jn- ginerii, conducerea combinatului ' să acționeze cu mai multă hotărîre pentru a asigura ca toate instalațiile șă funcționeze cu întreaga lor capacitate. Investițiile pentru construcția combinatului se ridică la circa 4 miliarde de lei. Pentru a înțelege ce eforturi fac statul, poporul nostru, pentru dezvoltarea industriei chimice și, deci, și pentru combinatul dv., este’ suficient să arăt că aceste 4 miliarde de lei reprezintă aproape un procent și jumătate din totalul investițiilor pe ansamblul economiei în întregul cincinal, perioadă în care construim cîteva sute de combinate, de întreprinderi noi. Insist asupra acestui aspect și pentru că, în primul semestru al anului în curs, în loc să realizați o producție în plus, față

producție mai mică cu circa 80—90 milioane lei. Rezultatele nu sînt deci pe măsura eforturilor pe care le face poporul nostru pentru dezvoltarea industriei chimice. în fond, aceste 4 miliarde aparțin întregului popor și ele trebuie gospodărite cu grijă, astfel încît să dea beneficii cît mai mari. Numai fructificînd din plin fondurile pe care le investim pentru dezvoltarea industriei noastre se pot asigura mijloace noi, acumulări, pentru progresul mai rapid al patriei. Eu cred că muncitorii, tehnicienii și inginerii combinatului vor depune toate eforturile pentru a remedia în cel mai scurt timp neajunsurile. Știm că unele nu depind de dv, Sar înlăturarea celor mai multe dintre ele depinde de munca, de entuziasmul, de priceperea dv. Sîntem convinși că chi- miștii din Turnu Măgurele vor realiza cu cinste sarcinile puse de partid în fața lor și vă dorim succes în această activitate.Același lucru doresc să-1 spun și constructorilor. Și ei au cîte ceva de îmbunătățit în activitatea pe care o desfășoară. Important este să tragem învățăminte din trecut, pentru a nu se mai repeta și anul viitor deficiențele de pînă acum. Ținînd seama de experiența acumulată pe acest șantier și de priceperea și entuziasmul constructorilor și montorilor, sîntem încredințați că ei nu vor precupeți ni- . mic pentru . ca noile - capacități aflate în construcție să intre în producție la timp și să funcționeze în, bune condițiuni. Le dorim noi succese în muncă. (Aclamații și a- 
plauze prelungite).■ De felul cum vom asigura ca mijloacele materiale și financiare investite'să dea cît mai mari acumulări și beneficii depinde ridicarea continuă a nivelului de viață - al poporului nostru. Cunoașteți că recenta plenară a Comitetului Central a hotărît sporirea salariilor mici încă din acest an — cu un an mai devreme decît era prevăzut. Aceasta a fost posibil datorită faptului' că în industrie am reușit să realizăm și să depășim planul, că în agricultură recolta anului trecut a fost mai mare față de prevederi, iar anul acesta, de asemenea, rezultatele de pînă acum sînt bune. La grîu se vor depăși prevederile planului pe 1967 și există toate condițiile ca, în general, producția agricolă să fie cel puțin la nivelul prevăzut. Creșterea continuă a nivelului de viață al poporului de-
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pentru că numai lupta i va asigura victoria îm- feudalismului, împotriva străin. Și într-adevăr, i nostru, toți oamenii din România, luptînd în frăție, au reușit să ob- ' ' ‘i mărețe în lupta pentru eliberarea națională și socială. Ne revine nouă, comuniștilor, menirea de a întări și mai mult unitatea frățească a întregului nostru popor, a tuturor locuitorilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, ca toți uniți să asigurăm înflorirea patriei noastre comune, România socialistă. (Ova
ții și aplauze). Acum 119 ani a fost proclamată aici, ca și pe Cîmpia Libertății, năzuința poporului român de a trăi în pace cu celelalte popoare. îi revine partidului nostru misiunea de cinste de a duce o politică consecventă de prietenie cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității țărilor socialiste, garanția păcii în lume, de prietenie și colaborare cu toate țările lumii, indiferent de orînduire socială, fiind conștient că numai pe această cale este asigurată atît posibilitatea muncii pașnice a poporului nostru pentru fericirea sa, cît și a muncii pașnice a tuturor popoarelor, este asigurată posibilitatea ca ele să-și făurească o viață îmbelșugată și fericită. (Aplauze, urale).Aici s-a proclamat în 1848 necesitatea desființării iobăgiei.. Astăzi, orînduirea feudală a rămas o amintire a trecutului îndepărtat. Țărănimea, stăpînă. pe întinsele cîmpii, smulge zi de zi, an de an, roade tot mai bogate pămînțului. Ne revine nouă, comuniștilor, misiunea istorică de a ridica agricultura patriei noastre la nivelul unei agriculturi moderne, înaintate. Astăzi în orice parte a țării, ca și aici pe malurile Oltului și Dunării, recoltele de grîu, de porumb, de floarea- soarelui, de sfeclă, an de an mai îmbelșugate, demonstrează superioritatea agriculturii socialiste, care
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puternice urale, cuvîntul tovarășul
CEAUSESCU-

Un nou popas, o nouă filă a istoriei. în drum spre Turnu Măgurele, conducătorii de partid și de stat au poposit piatră care dau azi, legîndu-se istoriei noastre, cile de glorie ale poporului român. Sînt rămășițele străvechiului Turn roman de piatră, ridicat ca un pinten în vremea lui Constantin cel Mare, menit să domine nu numai cîmpia, dar și cheile Balcanilor, precum și întreaga Vale a Oltului pînă la Carpați. Verigă de legătură într-un șir de veacuri, cetatea „Turris" certifică nu numai continuitatea daco-romană în a- ceastă cîmpie, dar și continuitatea luptei pentru libertate și independență națională a poporului nostru.Față în față cu turnul lui Mircea, la cîțiva pași, se înalță turnurile de oțel ale noii cetăți a chimiei, spre care se îndreaptă acum oaspeții. La Turnu Măgurele istoria se leagă cu prezentul. Noul îl sesizezi cu ușurință ; îl recomandă uriașele schele metalice care se montează, adăugîndu-se mulțimii de instalații existente ; îl recomandă fundațiile de beton ce se toarnă neîncetat. în final, cele 11 unități industriale vor produce, anual, 400 000 tone de îngrășăminte compuse granulate, 300 000 tone de acid sulfuric, 500 000 tone de amoniac, 415 000 tone de azotat de amoniu, 500 000 tone uree și importante cantități de alte produse chimice.La intrarea în combinat, muncitorii, inginerii, tehnicienii, tineri ca și noul obiectiv industrial în care lucrează — media vîrstei este de 25 de ani — îi primesc pe conducătorii de partid și de stat cu multă dragoste și căldură. Este prezent tovarășul Constantin Scar- lat, ministrul industriei chimice.

In fața unei machete, tovarășul 
Florian Saica, directorul general al combinatului, prezintă dezvoltarea actuală și în perspectivă a acestui important obiectiv industrial.— Cum stați cu punerea în funcțiune a instalațiilor ? — întreabă tovarășul Nicolae Ceaușescu.— Pînă în septembrie vom atinge parametrii proiectați. La amoniac avem' cîteva probleme deosebite. Am stabilit soluții care asigură îmbunătățirile necesare. Instalațiile au fost experimentate aici, la Tur- nu Măgurele.— Deci, pînă în toamnă toate instalațiile vor lucra la capacitatea proiectată ?— Da, în această direcție acționăm cu toată hotărîrea — precizează directorul general. Pentru unele instalații ne provoacă însă greutăți uzinele Grivița Roșie.Oaspeții sînt invitați să viziteze combinatul. Apreciind .eforturile care se depun pentru ca, în producție, să se obțină rezultate pe măsura posibilităților reale ale modernelor instalații și agregate cu care este înzestrat combinatul, conducătorii de partid și de stat fac totodată o serie de observații, recomandînd măsuri care să ducă la îmbunătățirea simțitoare a activității de pînă acum. Tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază necesitatea întăririi asistenței tehnice în timpul schimbului de noapte, a îmbunătățirii organizării producției și a muncii, a atingerii parametrilor proiectați.

în încheierea vizitei la combinat, 
are loc un însuflețit miting.în cuvîntul său, tovarășul Florian 
Udma, secretar al comitetului orășenesc de partid, a arătat că politica științifică, clarvăzătoare a partidului, de dezvoltare continuă și de repartizare armonioasă a for

țelor de producție pe întregul teritoriu al țării, își află și în orașul Turnu Măgurele o semnificativă confirmare.Directorul general al combinatului chimic, Florian Saica a spus : Vă întîmpină aici, dragi oaspeți, cu deosebită dragoste și entuziasm un tînăr colectiv care trăiește din plin înnoirile aduse de industrializarea socialistă a țării. Referin- du-se la consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria chimică, vorbitorul a subliniat valoarea practică a acestui schimb de experiență, care a prilejuit o profundă analiză, în spirit critic și autocritic, a multiplelor probleme privitoare la ridicarea continuă a eficienței economice în importanta ramură a economiei naționale ce o reprezintă chimia.Directorul grupului de șantiere, inginerul Anghel Enăceanu, aduce salutul celor peste 6 000 de constructori ai acestei cetăți a chimiei și informează pe conducătorii de partid și de stat despre stadiul de execuție a noului complex de lucrări cuprinse în acest an.în emoționante cuvinte, maistrul 
Gabriel Felie a spus : Nu poate încăpea în cuvinte, oricît ar fi ele de frumoase, bucuria pe care o încercăm văzîndu-vă azi în mijlocul nostru. Biografia mea, a spus el, este asemănătoare biografiilor altor tineri din acest raion, fii de țărani, care s-au calificat în meseriile existente în combinatul nostru. Grijii pe care ne-o poartă partidul noi, tinerii, îi răspundem prin muncă plină de hărnicie, prin atitudine și comportare întreaga noastră viață.■ Salutat' cu îndelungi
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Primire călduroasa în bătrînul port dunărean
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pinde de fiecare dintre noi, de felul cum vom munci pentru a înfăptui cît mai bine producție, pentru materială a patriei 
plauze).Tovarăși,S-a vorbit aicisă se schimbe emblema fostului județ Teleorman și în locul cetății lui Bătrîn, întemeiatămani, și pe care el a apărat-o băr- bătește timp îndelungat, ca și Mihai Viteazul mai tîrziu și alți voievozi -ț- să se pună imaginea noii cetăți a chimiei. Intr-adevăr această nouă cetate, construită în anii socialismului, este măreață, modernă, oglindește priceperea și hărnicia muncitorilor și tehnicienilor din Turnu Măgurele. Ea este o mîndrie atît pentru cuitorii orașului, cit și pentru tregul popor. Dar și cetatea Mircea ce) Bătrîn, pe care amzut-o înainte de a veni aici, este o mîndrie a poporului nostru și, dacă ar fi să modificăm cumva stema județului Teleorman, ar trebui să figureze amîndouă cetățile, pentru că fără seculara cetate, fără luptele lui Mircea și Mihai Viteazul, fără revoluția de la 1848 noi nu am fi . putut să/construim cetatea industrială de astăzi. Să îmbinăm, așadar, trecutul glorios de luptă al poporului cu prezentul socialist. (Ovații și aplauze înde
lungate).Din aceste locuri au pornit o parte din ostașii români în războiul de independentă națională, aici au luptat multi revoluționari democrats militanți ai clasei muncitoare, comuniști. Aici au găsit sprijin luptătorii revoluționari din Bulgaria prietenă în anii asupririi străine și de pe aceste meleaguri au pornit, înarmați cu ajutorul poporului nostru, să elibereze patria lor. Pe emblema acestei regiuni de pe malul Dunării ar putea să figureze prea bine simbolul înfrățirii poporului român și bulgar secole de-a rindul, au împreună împotriva jugului in, iar azi construiesc lismul, își făuresc oberă, îmbelșugată. (Aplauze, ura
le). După cîte știți, am stabilit cu tovarășii bulgari să construim nu departe de aici o hidrocentrală, o cetate și mai puternică. Iată deci cîte lucruri s-ar putea adăuga pe această stemă a județului. De aceea, mai bine să rămînă așa cum am moștenit-o, și să-i adăugăm, prin munca noastră, noi cetăți industriale, agricole și culturale, să ridicăm continuu nivelul de viață al poporului nostru, construind socialismul, creînd condițiile pentru făurirea societății comuniste. în felul a- cesta ne vom aduce contribuția la cauza generală a ridicării României pe culmile înalte ale civilizației și progresului, ne vom îndeplini o înaltă îndatorire și vom aduce cel mai bun omagiu înaintașilor noștri care au luptat pentru făurirea statului național român, pentru eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist, și care au pus bazele construirii socialismului în patria noastră. (Urale și aclamații, aplau
ze prelungite).în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat chimiștilor și constructorilor din Turnu Măgurele urări de succese și mai mari în activitatea lor, de sănătate și ferici
re. (Aplauze și urale îndelungate).

★în cea de-a doua zi a vizitei de lucru pe care o întreprind în regiunea București, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Iosif Bane, Manea Mănescu au poposit în orașul Giurgiu.Bătrînul port dunărean a îmbrăcat, în această dimineață de vară, haină de sărbătoare. Navele acostate la chei au arborat în cinstea oaspeților marele pavoaz.Ora 8. De pontonul principal se apropie vasul de pasageri „Oltenița", la bordul căruia au călătorit de la Turnu Măgurele conducătorii de partid și de stat. Marinarii flotei fluviale îi salută. în uralele și acla-
(Continuare în pag. a HI-a)
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(Urmare din pag. a II-a) mațiile mulțimii venite pe chei, oaspeții coboară de pe vas, fiind întîmpinați de reprezentanții organelor locale de partid și de stat. Un grup-de’ pionieri și tinere fete le oferă buchete de flori.Oaspeții sînt invitați în sala culturală a gării fluviale, unde sînt expuse grafice și machete ilustrînd dezvoltarea recentă și de perspectivă a acestui oraș, al cărui trecut este legat de multe momente de seamă din istoria țării. La jumătatea secolului al 19-lea, Giurgiul este legat de București prin prima linie telegrafică din România. Acum o sută de ani aceeași legătură se realizează — tot pentru prima oară în țară — printr-o linie ferată, iar portul modern în care ne aflăm a început a fi construit la începutul secolului nostru. în anii socialismului, orașul a cunoscut prefaceri radicale. Dezvoltarea sa industrială a antrenat masive schimbări în viața social-culturală, în urbanistică.în fața machetelor care înfățișează sistematizarea și reconstrucția în curs a noului centru âl orașului, a cartierelor N. Bălcescu și Oinâc, arhitectul Octavian Țurcanu, directorul D.S.A.P.C., prezintă amplasarea și condițiile de confort ale
TRADIȚIILE GLORIOASE

ALE TRECUTULUI— 
CONTINUATE IN MĂREAȚA 
CONSTRUCȚIE SOCIALISTĂ

în toată valea sînt risipite corturile „armatei lui Mihai**. Tunurile de pe dealuri mai fumegă încă, în jurul marelui cort al lui Mihai s-au strîns mii de luptători — călă

în mijlocul participanfilor la evocarea istorică a bâtâliei de la Câlugâreni

reți și pedestrime, pușcași, arcași și lăncieri.O strajă anunță sosirea conducătorilor României socialiste la locul evocării. Printre șirurile de lăncieri care înconjoară tabăra, un grup de țărani urcă spre șosea și, dînd binețe oaspeților, le oferă, o dată cu pîinea și sarea, prinosul reeditării pilduitoarei fapte de vitejie dintr-o zi de august a anului 1595, care a rămas filă de cronică în istoria poporului român.Apar în goană oșteni pe ale căror chipuri strălucește bucuria iz- bînzii. Am învins ! — strigă ei. Bat clopotele, sună buciumele, se aprind focuri. Și iată-1 pe Mihai Viteazul, călare, înconjurat de căpetenii, vor- bindu-le bravilor luptători. Văzduhul vibrează de urale. Cît de puternică rezonanță au astăzi și vor avea peste veacuri în conștiința poporului nostru cuvintele pline de min- drie națională pe care Nicolae Bălcescu le închina bătăliei de la Călugăreni : „Astfel fu acea vrednică de o neștearsă aducere aminte zi de bătălie de la Călugăreni, în care românii scriseră cu sabie și cu sîn- ge pagina cea mai strălucită din a- nalele lor. De zece ori mai puțin numeroși decît dușmanii, ei cîști- gară asupră-le o biruință strălucită și avură gloria d-a învinge un general pîn-atunci încă neînvins. Munteni, moldoveni și ardeleni, soldați și căpetenii, se luptară toți ca niște eroi".Mihai Vodă se apropie de conducătorii partidului și statului și îi invită în cortul său. Se închină un pocal de vin în cinstea biruințelor de ieri și de azi ale poporului ro- 

celor peste 600 de apartamente prevăzute pentru anii viitori. Pe machete sînt înfățișate, de asemenea, blocurile deja construite, însumînd 710 apartamente, ca și frumoasele obiective social-culturale: casa de cultură, moderna clădire a punctului de frontieră de lîngă „Podul prieteniei**, policlinica și cele 4 clădiri de școală. Tot aici, ilustrînd dezvoltarea activității portuare, înalților oaspeți le sînt prezentate machete ale unor vase noi de pasageri, costiere, ceamuri.Din port, oaspeții străbat spre centrul orașului un culoar viu, multicolor și entuziast.La marginea orașului, un arc de triumf înverzit vestește intrarea în împărăția lanurilor bogate. Harnicii cooperatori din Romuș și din Daia au pornit la recoltatul cerealelor. Grînele iau drumul hambarelor, miriștile au început a fi arate, în ciuda ploii, de-a lungul șoselei mii de localnici salută cu bucurie și dragoste pe oaspeți, care le răspund cu aceeași bucurie.Curînd, ajungem în Valea Neaj- lovului ; murmurul apelor sale mai povestește parcă despre greaua bătălie de la Călugăreni, rămasă prin veacuri ca unul din cele mai vii simboluri ale luptei poporului român pentru neatîrnare și independență națională.

mân, spre gloria sa nepieritoare. Apoi, în larga vale răsună acordurile Horei Unirii. Se prind alături mii de oameni, țărani, militari ai forțelor noastre armate, locuitori ai 

comunei Călugăreni șl, împreună cu ei, conducătorii României socialiste. E un moment de înălțător patriotism, în care trecutul se îngemănează cu prezentul, în care unitatea întregului nostru popor în jurul partidului și guvernului își găsește o puternică și emoționantă expresie.Adresîndu-se mulțimii, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU a spus :Dați-mi voie să vă transmit tuturor un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Am asistat cu emoție la evocarea unui moment deosebit de important din lupta poporului român pentru neatîrnare. Lupta de la Călugăreni, unde Mihai Viteazul cu o mînă de viteji a reușit să zdrobească armata de cîteva ori mai puternică a lui Sinan-Pașa, se înscrie printre bătăliile mărețe pentru independență, pentru apărarea ființei naționale, care au jalonat istoria poporului român. 
(Urale).I-a fost dat lui Mihai Viteazul să realizeze .pentru prima oară unirea țărilor românești într-un singur stat. Deși înfăptuită pentru o perioadă scurtă din cauza condițiilor vitrege interne și externe, unirea Munteniei, Moldovei și Transilvaniei într-un singur stat a trezit și mai mult hotărîrea și voința populației de pe aceste teritorii de a înfăptui unitatea națională a poporului nostru.Istoria poporului nostru cunoaște multe momente de luptă aprigă pentru scuturarea jugului străin. De-a lungul secolelor el a învins 

multe greutăți. A înfăptuit în 1859 Unirea Principatelor, formînd statul național român, a realizat ne- atîrnarea în 1877, a înfăptuit unitatea națională a tuturor românilor.A revenit comuniștilor, clasei muncitoare misiunea istorică de a continua lupta pentru independență națională, pentru formarea și dezvoltarea pe o treaptă superioară a națiunii române, ca națiune socialistă. Și trebuie să spunem că clasa muncitoare, comuniștii și-au îndeplinit cu prisosință misiunea încredințată de istorie, de popor 
(Urale). Cinstind diferite momente din lupta grea dusă timp de secole de poporul nostru, noi aducem un omagiu acelora care s-au jertfit pentru dezvoltarea României, a- celora care n-au precupețit nimic, nici chiar viața, pentru ca poporul român să poată trăi liber și independent.Această evocare a istoriei ne dă un și mai mare îndemn și hotărîre de a munci mai bine pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului de ridicare a nivelului de viață al poporului nostru, de întărire a națiunii socialiste române, pentru a face ca România să fie și mai puternică și să poată sta alături de celelalte națiuni socialiste, de națiunile întregii lumi, cu capul sus, stăpînă pe soarta sa. Poporul român își construiește viitorul așa cum și-1 dorește. Și viitorul, sau mai bine zis însuși prezentul, este minunat. îl vedem întruchipat în minunatele uzine construite prin munca eroicei noastre clase muncitoare, în recoltele din ce în ce mai bogate, smulse pămîntului de harnica noastră țărănime, care s-a unit în puternice cooperative agricole, asigurînd progresul continuu al agriculturii noastre, în rezultatele activității intelectualilor, care-și aduc o contribuție activă la dezvoltarea științei, culturii, la ridica

întilnire cu locuitorii 
din raionul și orașul Giurgiu

Giurgiu. Piața Republicii, îmbrăcată în haine de sărbătoare, este dominată de noua și frumoasa construcție a Casei orășenești de cultură. într-una din sălile acesteia se află expoziția bienală de artă populară a regiunii București. Vizitînd-o, oaspeții se opresc în fața costumelor naționale, țesăturilor decorative, obiectelor de artizanat create cu talent și fantezie de artiști populari din satele nesfîrșitului Bărăgan. După vizitarea expoziției are loc o întîlnire cu populația.Miile de cetățeni din localitate și din întregul raion, prezenți în Piața Republicii, îi ovaționează îndelung pe conducătorii de partid și de stat. Mitingul este deschis de tovarășul Vasile Haiciu, prim secretar al Comitetului orășenesc de partid. Ia cuvântul tov. Gheor- ghe Necula, prim secretar al Comitetului regional București al P.C.R., care a arătat că Giurgiu — veche așezare dunăreană, cunoscută de mai bine de o jumătate de mileniu — a fost de-a lungul anilor martoră a numeroase lupte pentru apărarea ființei naționale a poporului nostru . De numele o- rașului sfe leagă amintirea marilor voievozi, Mircea cel Bătrîn, ziditorul vechii cetăți, a Giurgiului, Vlad Țepeșși Mihai Viteazul, care au luptat împotriva asupririi o- tomane, pentru dobîndirea libertății Țării Românești. Și tot pe acest pămînt străbun, în fostul județ Vlașca, s-au înscris, în neui

rea nivelului general de civilizație al poporului nostru. înfrățiți, muncitorii, țăranii, intelectualii constituie forța de nebiruit a orînduirii noastre socialiste. Ei făuresc nu numai prezentul, dar și viitorul minunat al patriei noastre în care oamenii muncii din România vor putea spune : iată, am ajuns la înfăptuirea acelor năzuințe de dreptate socială și națională pentru care au luptat vreme atît de îndelungată înaintașii noștri. Astăzi tot ceea ce există pe cuprinsul țării aparține întregului popor, servește bunăstării lui. Vom putea, mergînd ho- tărît înainte, înfăptuind neabătut politica comuniștilor, să realizăm în România visul de aur al omenirii — socialismul și comunismul.Evocăm asemenea momente de luptă pentru a cinsti trecutul și totodată pentru a înțelege mai bine prezentul, pentru a-1 prețui și mai mult, a munci cu și mai multă hotărîre spre a ne făuri viitorul așa cum îl dorim noi.Poporul nostru, a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, dezvoltă relații de colaborare cu toate țările socialiste, știind că numai în colaborarea și ■ unitatea țărilor socialiste stă garanția principală a asigurării păcii în lume. Noi dorim să dezvoltăm relațiile de colaborare cu toate țările din Balcani, din Europa, din întreaga lume, fiind convinși că aceasta corespunde atît intereselor 'poporului nostru, cît și intereselor, tuturor popoarelor, cauzei păcii în întreaga lume. De aceea partidul nostru depune toate eforturile pentru a-și aduce contribuția la cauza păcii și progresului în întreaga lume.Vă urez tuturor mult succes în activitatea dv., multă sănătate și fericire !Cuvîntarea secretarului general al C.C. al P.C.R. a fost în repetate rînduri subliniată cu puternice o- vații și urale.

tatul an 1907, file însîngerate din istoria luptei țărănimii pentru un trai mai bun.Astăzi, oamenii muncii înscriu noi file în hrisovul orașului, file luminoase, care consemnează strădaniile lor, alături de ale întregului popor, pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea vastului program de desăvîrșire a construcției socialiste.Giurgiu a cunoscut în ultimele două decenii o largă dezvoltare economică și social-culturală. Politica partidului, de dezvoltare armonioasă a tuturor regiunilor și raioanelor țării, deschide perspective importante acestui frumos oraș de pe Dunăre.Organele și organizațiile de partid din regiune, a spus vorbitorul, acordă în prezent o mare atenție perfecționării continue a organizării producției și a muncii, punerii în valoare a noi rezerve pentru ridicarea nivelului tehnic și creșterea eficienței economice a întreprinderilor. Totodată, în centrul atenției noastre se află preocuparea pentru sporirea continuă a succeselor obținute în agricultura regiunii, prin dezvoltarea ei multilaterală și intensivă.Subliniind că indicațiile prețioase date de conducătorii de partid și de stat cu privire la îmbunătățirea activității în toate domeniile reprezintă o mărturie a preocupării permanente a partidului pentru dezvoltarea regiunii, vorbitorul a spus în încheiere : vă asigurăm,

dragi tovarăși, pe dumneavoastră personal, iubita tovarășe Ceaușescu, că muncitorii, țăranii și intelectualii regiunii' 'BUcureștij strîns uniți în jurul partidului, al Comitetului său Central, 'însuflețiți de perspectivele luminoase' ce le stau în față, vor munci de acum înainte cu elan sporit pentru prosperitatea acestor meleaguri, pentru continua dezvoltare a patriei noastre. .A. luat apoi-cuvîntul.ing. Lucian 
Mititelu, directorul Șantierului naval Giurgiu, care a 'arătat că șantierul a cunoscut în ultimii ani o importantă dezvoltare, ceea, ce i-a permis .să îmbine activitatea de . reparații a navelor cu cea de construcție propriu-zisă. Producem în', prezent, a spus el,, complete fluvi-.• ale, ■ remorchere,. șlepuri,;iar de.curînd am, trecut la realizarea remorcherului' de 500 C.P. înzestrarea șantierului cu .tehnică înaintată a ridicat în-fața' colectivului nostru •' sarcini de mare , răspundere. Sîri- tem- încredințați că și la noi există resurse nefolosite' privind reducerea, cheltuielilor de producție, eco

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A TUTUROR 
orașelor și raioanelor țării 

PARTE INTEGRANTĂ A POLITICII PARTIDULUI 
ftDE INDUSTRIALIZARE SOCIALISTĂ
Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

la mitingul din orașul Giurgiu
Dragi tovarăși,Vă transmit dv. și tuturor locuitorilor orașului și raionului Giurgiu un cald salut din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului Republicii noastre socialiste. (Aplauze și urale). Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc dv. și tuturor locuitorilor satelor prin care am trecut pentru primirea și manifestările deosebit de călduroase la adresa noastră. în acestea vedem o expresie a încrederii populației din orașul și raionul Giurgiu, ca și\din toată regiunea București, a întregului nostru popor, în politica marxist-leninistă a partidului, politică ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale poporului român. (Vii și puternice aplauze).Rezultatele pe care poporul nostru le-a obținut în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii au transformat din temelii înfățișarea patriei. Ele sînt vizibile și în regiunea București, în orașul și raionul Giurgiu. Și tocmai pentru că întregul popor vede cum se înfăptuiesc zi de zi planurile mărețe elaborate de Congresul al IX-lea al partidului, cum prind viață năzuințele sale spre o viață demnă și fericită, el urmează și înfăptuiește neabătut nolitica partidului comunist. (Aplauze puternice).La înfăptuirea planului cincinal, aduceți o contribuție activă și dv., locuitorii orașului și ai raionului Giurgiu. în primele șase luni ale acestui an întreprinderile din orașul dv. au realizat planul la producția globală în proporție de 105,8 la sută, la producția marfă — 109 la sută, la productivitatea muncii — -105 la sută. Am putea spune că sînt rezultate deosebit de bune, superioare celor obținute pe țară, care, în general, după cum știți, sînt de asemenea superioare prevederilor planului. De aceea felicit din toată inima pe toți muncitorii care și-au adus contribuția la aceste realizări. 

(Aplauze).L-am ascultat aci pe directorul șantierelor navale. El ne-a vorbit despre rezultatele de pînă acum, despre lucrările în curs, care vor mări capacitatea de producție a șantierelor. Dar în afară de dezvoltarea întreprinderilor existente, în Giurgiu se vor construi în acest cincinal noi unități, printre care o întreprindere modernă de textile, care va da circa 50 000 000 mp țesături de bumbac anual, și în care vor lucra aproximativ 4 000 de muncitori. Ne putem da și mai bine seama cît de puternică va fi această întreprindere, dacă avem în vedere că muncitorii ei vor reprezenta a șasea parte din numărul total al salariaților care există astăzi în Giurgiu. Desigur, tovarăși, că realizarea acestei investiții și a celorlalte care sînt prevăzute, cere din partea organizației de partid orășenești și regionale, a tuturor muncitorilor, luarea măsurilor necesare pentru ca noile capacități de producție să fie construite în bune condițiuni și să intre la timp în funcțiune. Noi sîn- tem convinși că așa cum și pînă acum oamenii muncii din Giurgiu și-au îndeplinit în condițiuni bune îndatoririle lor, și în viitor vor obține succese tot mai mari. Le urăm aceasta din toată inima, tovarăși. 
(Vii aplauze).Am ascultat aici pe președintele cooperativei de producție din Putineiu, care ne-a înfățișat rezultatele obținute de cooperativă. Dar ca aceasta sînt încă multe alte unități ale agriculturii noastre socialiste. în general, producțiile anului 1966 sînt mulțumitoare, deși nu pe măsura posibilităților raionului Giurgiu, pentru că 1700 kg. de grîu la hectar mi se pare cam puțin. E drept că la porumb producția a fost de 3 000 kg., la sfecla de zahăr de aproape 30 000, ceea ce e un lucru bun. Anul acesta se pare că recolta de grîu va depăși 2,000 de kg. la hectar, iar porum

nomisirea materiei prime, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și funcționale ale navelor pe care le producem. întregul nostru colectiv este hotărît' să-și folosească din plin capacitatea și puterea de muncă spi*e a pune în valoare a- ceste rezerve, îndeplinind astfel o importantă, sarcină ce ne-a fost trasată de partid.în cuvîntul său, Ion Drăghici, președintele cooperativei agricole de' producție din comuna Putineiu, a spus : Cu bucurie-vă aducem la cunoștință că pe tarlalele noastre obținem an de an roade bogate. Anul trecut cooperativa a realizat venituri , cu peste 1 500 000 .lei mai mari decît. și-a propus în plan. Din : rezultatele, obținute pină în prezent putem aprecia că’anul-acesta vom obține, circa 2 500 kg grîu la hectar. Referindu-se apoi la sprijinul pe care îl primesc cooperatorii din partea- statului, vorbitorul a arătat că prin crearea sistemului de- irigații Dunărea-Răzmirești cooperativa din Putineiu va putea iriga 2 000 ha . pînă în anul 1970, ceea ce va da posibilitate cooperatorilor să 

bul, sfecla de zahăr se prezintă și ele bine. Există deci toate condi- țiunile ca și cooperatorii să obțină rezultate bune și să nu rămînă în urma muncitorilor din Giurgiu. Dimpotrivă, noi am dori să realizați chiar producții mai mari decît ei, să îndepliniți nu cu 105 ci dacă se poate cu 120 la sută prevederile planului. Și aceasta este pe deplin posibil. Felicit pe cooperatorii din raionul Giurgiu pentru rezultatele obținute și le doresc realizări tot mai mari în munca lor.în agricultură sînt prevăzute investiții destul de mari. Ținînd seama de faptul că unele lucrări de investiții sînt râmase în urmă, este necesar să se acorde mai multă a- tenție înfăptuirii lor la timp, deoarece pe această cale vom putea să creăm condiții pentru sporirea producției agricole.O continuă dezvoltare cunosc în- vățămîntul, știința, cultura. Sînt în raionul dv. și școli de cultură generală și licee, .care desfășoară o rodnică activitate, contribuind la e- ducarea tineretului patriei noastre, la pregătirea sa pentru ca mîine să fie în stare să-și pună întreaga sa capacitate în slujba construirii socialismului, a dezvoltării bazei materiale a patriei noastre și ridicării nivelului general de cultură. (A- 
plauze).Desigur, tovarăși, Giurgiu are o istorie veche, fiind cunoscut încă din timpul lui Mircea cel Bătrîn. Aici s-au desfășurat lupte dîrze pentru apărarea independenței naționale, mișcarea muncitorească s-a afirmat și dezvoltat încă din secolul trecut, populația din Giurgiu a participat la eliberarea țării de sub jugul fascist. Putem spune că oamenii muncii din Giurgiu, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea au fost prezente în momentele importante ale luptei pentru independență națională, pentru dreptate socială și și-au adus o contribuție activă la lupta poporului nostru pentru a-și lua soarta în propriile sale mîini. (Aplauze înde
lungate).

obțină noi sporuri de producții, sM transforme zona Dunării într-un puternic bazin legumicol.A luat apoi- cuvîntul Petra Vlai- 
cu, directoarea liceului nr. 2 din Giurgiu, distinsă recent cu titlul de „profesor emerit**. Este o mare mîndrie pentru noi, a spus vorbitoarea, că în România socialistă școala și slujitorii ei se bucură de o deosebită apreciere. Condițiile de afirmare create școlii evidențiază preocuparea partidului pentru continua dezvoltare și perfecționare a învățămîntului. Cele peste 80 de săli de clasă ridicate în ultimii ani, construirea a patru școli, între care și un liceu, reflectă dezvoltarea rețelei învățămîntului în orașul nostru. Continuînd tradițiile înaintate ale școlii românești, cadrele didactice din Giurgiu vor munci pentru a crește un tineret entuziast, profund- devotat poporului și patriei, capabil să ducă România socialistă pe noi culmi ale civilizației și progresului,în uralele mulțimii, ia apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dar în anii socialismului Giurgiu, ca și alte orașe și localități ale patriei noastre, a căpătat și capătă continuu o nouă înfățișare. Ea ne vorbește despre munca harnică a muncitorilor, a tuturor celor care prin eforturile lor transformă întreaga noastră patrie și fără îndoială, tovarăși, că stă în puterea noastră să obținem rezultate și mai mari în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea. (Aplauze 
puternice).Sîntem convinși că oamenii muncii din Giurgiu își vor aduce și în viitor contribuția activă la înfăptuirea sarcinilor mari care le revin și alături de întregul nostru popor vor contribui la progresul general al României socialiste. (U- 
rale, se scandează P.C.R.).în încheiere, permiteți-mi să vă urez tuturor multe, multe succese în activitatea dv., sănătate și fericire. (Aplauze și urale îndelun
gate).Mitingul a luat sfîrșit. Conducătorii' de partid și de stat își iau rămas bun de Ia locuitorii bătrînei cetăți, îndreptîndu-se spre gara fluvială în mijlocul unei atmosfere de puternic entuziasm. Conduși de reprezentanții organelor locale de partid și de stat, oaspeții urcă pe puntea vasului „Oltenița**. Moderna navă de pasageri se pune în mișcare, îndreptîndu-se spre șantierele navale al căror nume îl poartă și unde a primit botezul apei. Pe mal, mii și mii de oameni flutură eșarfe, stegulețe, urînd oaspeților „drum bun“.Conducătorii de partid și de stat vizitează Șantierul naval Oltenița și participă la un miting. în continuare se vizitează întreprinderea agricolă de stat Ulmeni, cooperativa agricolă din comuna Mănăstirea și Muzeul memorial „Alexandru Sa- hia“. Vizita continuă.

Stelian CONSTANTINESCU 
Constantin MARINESCU 
Constantin BORDEIANU 
Alexandru BRAD
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La expoziția de jucării de la Palatul 
Pionierilor din Capitală

Foto : A. Cartojan

miM

AȘTEPTÎND

22,00
22.30
23,20
23.30 — Telesport.

ex
am 

vorbit — în fiecare din marile 
licee ale țării? Pe cînd afițele 
mari, mari, care să le anunțe ?

0 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
® COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop : SALA PALATULUI (seria de bilete 2026 — orele 17,30; seria 2031 — orele 20,15), REPUBLICA — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30, STADIONUL DINAMO — 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30. FESTIVAL (completare 
Strănutul) — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină— 20.30.
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16.45; 19; 21.15, GRĂDINA DOINA — 20,30, STADIONUL REPUBLICII — 20,30, FEROVIAR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR — 8,15; 10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30. 
0 DRAGOSTEA MEA: CAPITOL (completare Jude
cata lui Paris) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;20.45, MODERN • --- -- -...................-........................
0 MAIORUL ȘI RIA (completare 11,15; 13,30;. 16; io,ou, vrrL± v i + rx ^uuinpieLare
Orizont științific nr. 5/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;20.45.
0 ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUMINA— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45. DACIA (completare 
Strănutul) — 7,45 — în continuare.
0 UNION PACIFIC — 9,45; 12; 14,15; OMUL CARE A 
FOST SHERLOK HOLMES — 17,15; 19,15; 21,15 : CINEMATECA.
0 IERBURI AMARE — 9,30; FALSTAFF — 12J5; SE
DUSA ȘI ABANDONATA — 15; ÎNCURCĂTURĂ 
BLESTEMATA — 18; 21 : CENTRAL.
0 OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : UNION — 15,30; 20,30.
0 FILME DE ANIMAȚII : UNION — 18.
0 PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.

- 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15. 
MOARTEA — cinemascop : VICTO- 
Mai sus, mai repede, mai tare) — 9; 18,30; 20,45, GRIVIȚA (completare

Printre numerofii expozanți se 
distingeau cîteva talente reale, 
cu o personalitate tulburătoare 
pentru vîrsta lor fragedă, pentru 
experiența lor artistică redusă, 
talente în care — oricît ai fugi 
de anticipații — nu poți să nu 
vezi pe artiștii de mîine, conti
nuatori ai tradiției pe care ar
tele plastice o au mai ales prin 
părțile acestea ale țării.

Doar cîteva vorbe, despre cîți- 
va dintre ei:

Pornind de la genul tradițio
nal al picturilor țărănești pe sti
clă Delia Iliefiu pictează o sim
bolică „Familie", o decorativă 
„Compoziție cu animale", o pli
nă de mișcare „Fugă prin pă
dure"; încearcă să sugereze prin 
culoare semnificațiile „Palmei". 
Atît aceste lucrări cît fi cele de ■ 
grafică („Sat", „Perechi", ilustra
ția la Dimos Rendis), vădesc o 
mînă deja formată, un ochi in
teligent, tînăra expozantă stili- 
zînd fi interpretînd, filtrînd cu 
maturitate înfățișările lumii ex
terioare. O altă elevă, Doina Si
tar, înscriindu-se, de asemenea, 
într-o străveche tradiție maramu- 
refeană, realizează obiecte de ce
ramică cu linii armonioase, orna
mentate cu gust. Un deosebit 
simț al culorii, o evidentă capa
citate de a însufleți printr-o pată 
de culoare tonalități reci, un re
marcabil simț compozițional vă
dește N. Kilin în naturile moar
te (ulei, acuarelă) pe care le pre
zintă.

Afirmarea unor asemenea e- 
levi fi a altora, de care nu 
am pomenit, e semnificativă 
pentru marea importanță a în
drumării date de un profesor ini
mos, e semnificativă pentru nu
mărul mare de talente existente 
în rîndurile tineretului nostru.

Incontestabil, acest tineret 
azi posibilități de afirmare 
visate mai înainte.

Totuși, pe cînd asemenea 
poziții — ca cea de care

11,30;• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : DOINA13,45; 16; 18,30; 20,45.
e TRADIȚII — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr. 5/1967 — 
MEȘTERII PĂMÎNTULUI — OMAGIU TEATRULUI 
ROMANESC LA 150 DE ANI DE LA PRIMUL SPEC
TACOL IN LIMBA ROMANĂ — DACĂ TRECI PO
DUL PONOARELOR — RETROSPECTIVĂ JUBILIA- (20 DE ANI DE ACTIVITATE A CLUBULUI

SPORTIV AL ARMATEI „STEAUA"); TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare.
© 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 Iui Paris) — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
e DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Orizont științific nr. 4/1967) — 10; 16; 18; 20.
o MONTPARNASSE 19 : BUZEȘTI — 15,30; 18; la grădină — 20,30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
e DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : GLORIA (completare Șopîrla) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI : UNIREA (completare Duska) — 16; 18,15.
0 MOARTEA VINE PE PLOAIE : TOMIS (completare 
Istoria unui manuscris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 ;

la grădină — 20,30, VOLGA (completare Orizont științific nr. 4/1967) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
® PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (ambele serii): TTȚ .APĂRA   1 n • 1Q1R
9 BANDA DE LAȘI : VITAN (completare Cristale fără 
taine) — 15.30; 18; la grădină — 20,30.
9 FRENCH-CANCAN : MIORIȚA (completare O urină de lapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ și JANDAR
MUL LA NEW YORK — cinemascop : MUNCA — 16; 19,45.
9 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ 1 : POPULAR (completare Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18; 20,30.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop : AURORA (completare Aluminiul) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 ; la grădină — 20,30. FLOREASCA (completare Jucării.)— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. RAHOVA (completare 
Trezirea) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
® TIMIDUL : ARTA (completare Fabrica de împachetat fum) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18,15; 20,45.
• VIAȚA LA CASTEL : MOȘILOR (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești)— 15.15; 18; la grădină — 20,30.
e SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : COLENTINA (completare Al doilea eu) — 15,30; 17,45.
o APE LIMPEZI — cinemascop": LIRA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Ploiești) — 15.30; 18.
e DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
9 TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! :— 20,30.
e SOȚII ÎN ORAȘ : GRĂDINA EXPOZIȚIA (completare în tainițele muzeului) — 20.30.
0 DACII — cinemascop : GRĂDINA PROGRESUL- PARC — 20,30.
e MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

GRĂDINA UNIREA

Există puține încercări dem
ne de luat în seamă de a teo
retiza refuzul culturii în artă. 
Frecvente sînt însă, în ultime
le decenii, paradoxele ușure
le care s-au jucat cu neobar- 
baria. Sincer troglodită, ca un 
strigăt pornit din viscere, este 
des pomenita exclamație a 
bardului nazist Hans Johst pe 
care cuvîntul „cultură" îl în
demna să scoată revolverul. 
Nu era o figură retorică. An
tologiile vremii reproduc 
portretul lui Johst în uniforma 
batalioanelor de asalt, cu dia
gonală.

Mai curînd poate fi pusă în 
legătură neîncrederea față de 
cultură cu un subprodus al 
romantismului. Cultul origina
lității a dus, în general, la 
mediocri, la teama chiar ne-

De ce liosescr

1

Sturdza

în urmă cu un an, în cuprinsul u- nei anchete, consacrate perfecționării predării în școală a istoriei, interlocutorii noștri, cadre didactice de specialitate, semnalau faptul că cel puțin jumătate din deficientele existente în predarea acestei discipline se datoresc lipsei de hărți și atlase. Ce s-a întîmplat între timp ? Profesorii semnalează și astăzi, cu diferite prilejuri, lipsa acută de hărți și atlase geografice, de planșe și filme consacrate unor probleme fundamentale pentru înțelegerea biologiei, zoologiei, botanicii etc.De ce lipsesc hărțile și atlasele școlare ? Cercetarea, fie și sumară, menită să dea răspuns acestei întrebări, evidențiază implicit o serie de lipsuri. nu o dată specifice, din păcate, modului în care se dotează ‘Școlile cu material didactic.
Să 

materialul 
numele de 
elaborează 
limitată înȘi aceasta cu atît mai mult cu cît a- semenea apariții editoriale nu reprezintă numai materiale didactice ci sînt căutate intens și de generațiile ajunse la maturitate, de milioanele de oameni dornici să se informeze, să-și lărgească orizontul de cultură. Următoarele cîteva cifre sînt semnificative din acest punct de vedere : Harta economică a Africii, bunăoară, elaborată în acest an pentru întîia oară în tara noastră, are un tiraj de numai 3 500 de exemplare. Dacă a- vem în vedere numai faptul că ea este indispensabilă pentru predarea geografiei acestui continent în Iile generale și în licee (8 121 de unități școlare), reztiltă că revine cărui colectiv de elevi în cel bun caz cîte... o jumătate de hartă. Și asemenea exemple se mai pot cita.

Adesea, elaborarea unui asemenea 
gen de material intuitiv este un pro- 

. ces greoi și îndelungat. Bunăoară, la Atlasul geografic general, o lucrare de proporții mai mari, prevăzut să se editeze în 14 culori si să cuprindă mai multe genuri de hărți, se lucrează de aproximativ 10 ani. Desigur, nimeni nu poate minimaliza complexitatea și importanta unor asemenea lucrări, dar ne întrebăm ce certitudini există că aceste lucrări nu vor fi depășite din punct de vedere științific și tehnico-grafic chiar din ziua apariției lor ? Pe de altă parte, nici amînarea de la un an la altul a definitivării unor hărți, atlase și diferite alte lucrări didactice destinate lecțiilor de istorie și geografie, pe motiv că implică „dificultăți" de concepție. de realizare grafică etc nu reprezintă un argument prea solid. în 
sfîrșit, consemnăm și faptul că 
nu pujinc dintre cauzele absentei 
din școli a materialului didactic spe
cificat rezidă în aprovizionarea ne
ritmică cu hîrtie, cerneluri ele.Firește, am înfățișa un tablou incomplet dacă n-am evidenția unele eforturi ale Ministerului învătămîn- tului și, implicit, ale Editurii didactice și pedagogice îndreptate spre extinderea permanentă a tirajelor, spre îmbunătățirea calităților tehni- co-grafice ale lucrărilor. După cît se pare însă, asemenea eforturi nu sînt suficiente. Cu numai un an în urmă, de pildă, s-au tipărit hărți fizice, administrative și economice ale Republicii Socialiste România într-un tiraj sporit. Au ajuns și sînt utilizate în școli toate ?— Nici vorbă — ne răspunde scurt tov. PANAIT SMEGNEA, directorul Direcției de dotare și aprovizionare cu material didactic din cadrul Ministerului Invătămîntului. în prezent, circa 18 mii de hărți fizice și administrative sînt în depozite.De ce ? Răspunsul conduce la delimitarea, de fapt, a cauzei esențiale pentru care materialul didactic nu ajunge întotdeauna în școli. Se apreciază, și pe bună dreptate, că cele mai în măsură să cunoască cererile de material didactic ale unităților școlare sînt conducerile acestora. De aceea, cînd se întocmesc situațiile cu titlurile necesare și se efectuează comenzile de material didaclic — pe baza cărora se stabilește tirajul general al hărților — secțiile de învătămînt ale sfaturilor populare raionale se consultă cu unitățile școlare respective. „Se consultă" e un fel de a zice, pentru că. în realitate, nu o dată menea situații sînt alcătuite pe bază fictivă, formală, luîndu-se

reținem- pentru început că 
sub 

se
didactic cuprins 

hărți, atlase, planșe 
îmtr-o cantitate destul de 
raport cu cererile școlii.

etalon nu atît nevoile reale, cît anumite aprecieri mai mult sau mai puțin subiective. De pildă, la o recentă invitație adresată de Ministerul In- vătămîntului pentru a se face comenzi de tablouri necesare unor lecții de istorie, secția de învătămînt a Sfatului popular raional Gura Humorului s-a grăbit să răspundă : „nu a- vem nevoie de tablourile specificate întrucît există în număr suficient la toate școlile din raion". Ciudățenia răspunsului este evidentă dacă ne gîndim la faptul că cel puțin în ultimii 10 ani n-au mai fost editate tablourile despre care era vorba.Cu tot caracterul lor ilustrativ pentru o anumită mentalitate, exemplele de felul celui menționat nu epuizează întreaga gamă a formalismului existent în acțiunea de dotare a școlilor. în alte cazuri lipsa comenzilor și fixarea scăzut cu pur sul la re Iilor Si. drept consecință, nu rare sînt cazurile cînd în birourile unui asemenea sfat popular întîlnești cele mai recente hărți geografice. în schimb acestea lipsesc cu desăvîrșire școli.Există mediere firești ? este necesară o delimitare precisă a cerințelor școlii privitoare la asemenea sortimente de material didactic și, în funcție de aceste cerințe, să fie atrași cei mai competenți profesori și specialiști, capabili să le realizeze

unui tiraj extrem de de hărți, atlase, tablouri conținut istoric se explică și simplu prin dezintere- manifestat de sfaturile popu- raionale fată de înzestrarea șco- cu material didactic suficient.

corespunzător principiilor științifice și pedagogice" — este de părere profesorul emerit ALEXANDRU DA- 
BIJA. în aceeași ordine de idei. prof. 
TRAIAN FOCȘĂNEANU de la Școala generală nr. 5 din Tîrgoviște spu
nea : „Există mai multe căi, nefolo
site azi, de a introduce materialul 
didactic necesar în circuitul vieții 
școlare. Printre altele, mă gîndesc la crearea posibilității de a fi procurat de către elevi ca ustensile personale. O gamă mai largă de mărime grafic sau în biblioteca familii. Din instrumente în librării. Tocmai, de aceea, ni se pare firesc ca editura, în colaborare 
cu Centrul de librării și difu
zare a- cărții, să mijlocească apa
riția lor mai frecventă în raftu
rile librăriilor. Mă alătur celor care 
cred că unele unități specializate în 
vînzarea materialului didactic — in
clusiv a hărților și atlaselor școlare 
— ar aduce servicii mari atît proce
sului de învătămînt, cît și comerțului 
nostru".Fără îndoială că există și alte propuneri cu privire la perfectionarea sistemului de aprovizionare și utilizare a materialului didactic. Cel puțin în această privință, inițiativele conducerilor de școli, ale cadrelor didactice. părinților pot aduce reale servicii procesului de învătămînt. Pentru aceasta, trebuie mai întîi să fie cunoscute. Iar o-dată cunoscute, forurile de învătămînt să le asigure aplicarea cît mai corespunzătoare în viața școlii.

Mihai IORDANESCU

de hărți atlas geo- necesare a oricărei asemeneami jlocie. unistoric sînt fiecărui tînăr.păcate însă.de lucru se găsesc greu

In zilele următoare teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
londra" prezintă o serie de spectacole la teatrul de 
vară Herăstrău. Astfel in zilele de 10, 11, 12, 13,
15 fi 16 iulie, la orele 20 este programată piesa 
„Keari" de Jean Paul Sartre după Al. Dumas-tatăl 
avînd în distribuție pe actorii Septimiu Sever, 
Gina Petrini, Gh. Ghițulescu, Dumitru Onofrei, 
Rodica Suciți, Evelyne Gruia, Vasile Florescu fi 
alții. Vineri 14 iulie, orele 20 se prezintă „Sfintul 
Mitică Blafinu" de Aurel Baranga cu Stefan Ciu- 
botărafu, Marcela Rusu, Toma Caragiu, Rodica 
Tapalagă, Paul Sava, Dan Damian, George Oan- 
cea fi alții.

Biletele se vînd zilnic între orele 9—20 la casa 
teatrului din bd Schitu Măgureanu nr. 1 tel. 
14 6060, fi la agenția din Calea Victoriei nr. 
68—70 (pasajul Romarta) tel. 16 79 77. In zilele 
cînd au loc spectacolele se pot procura bilete fi la 
casefe din Parcul Herăstrău, între orele 10—13 jf 
17—20, tel. 17 62 20.

Întreprinderile fi instituțiile pot să-fi ridice bi
letele necesare pentru salariați piuă simbătă 8 iu- 

. lie, ora 20.
Comenzile telefonice pentru reținerea biletelor 

se primesc zilnic între orele 9—20 la telefoanele : •
16 79 77 fi 14 60 60, iar în zilele cînd au loc spec
tacolele, între orele 10—13 fi 17—20 la tel.
17 62 20.

mărturisită că prea multă in
formație de specialitate riscă 
să anuleze originalitatea, să 
transforme propria crea|ie în 
reminiscențe și repetări. Pre
judecata aceasta nu rezistă la 
o confruntare cu faptele de 
artă, dar e stăruitoare.

Refuzul culturii, cu totul șu
bred cînd se referă la crea
ție, este imposibil de argu
mentat în critică. In același 
timp act de înțelegere, de a- 
preciere, de explicare și de 
inserare, critica de artă lipsită 
de informație devine non
sens. E de la sine în|eles 
că avem de-a face cu o con
diție- indispensabilă, dar nu 
și suficientă. Raportul între 
critică și cultură este același 
cu cel dintre critică și meto
dă. Reacționînd împotriva a- 
bordării sistematice a' operei, 
vrînd neapărat s-o confunde 
cu pedanteria, voci critice fac 
elogiul exclusiv al gustului. 
(Preferă citeodată să vorbeas
că despre miros). Informația 
și metoda nu sînt suficiente 
pentru a crea un critic, după 
cum a subliniat-o mai de 
mult o butadă a lui Tur- 
gheniev. Discernămînful e in
dispensabil, ca și talentul 
pentru creator. Dar o critică 
pur olfactivă e iluzorie. Ana
liza care ar disprefui minimul 
de sistematizare în procedee 
și ar vrea să înlocuiască cu
noștințele de istoria artei prin 
finefea impresiei, ar risca să 
se mărun|ească și să se ex
tazieze în fafa noutății unor 
străvechi descoperiri. Pentru 
orice tip de critic pregătirea 
profesională, „orizontul" filo
zofic, închegarea unei metode 
sînt însă la fel de indispen
sabile ca și discernămînful.

Înțelegerea rudimentară re
duce cultura la o masă de in
formații izolate. Pentru ea, o- 
mul cult este acela care poale 
indica la cerere data nașterii 
lui Napoleon sau scrierile lui 
Bălcescu, în ordine cronologi
că. Un personaj al lui Tristan 
Bernard își uimea amicii înși- 
rînd toate stațiile liniilor de 
metro: E o bună caricaturizare 
a acestei confuzii, între înma- 
gazinarea și reproducerea de 
informații și asimilarea lor.

.Einstein refi/za să memoreze 
formule matematice pe care 
le-ar fi putut găsi oricind în
tr-o carte. Inmagazinarea nu 
înseamnă cultură, după, cum 
capacitatea de a face rapid 
înmulțiri sau împărțiri nu în
seamnă geniu matematic. Cu 
sau fără aptitudini speciale 
de memorizare, omul cultivat 
acumulează o masă remarca
bilă de informații. Dar ele 
sînt confruntate, ierarhizate și 
orice informafie nouă ca
pătă pătrunzînd pe acest te
ren cu multiple căi de comu
nicație, un sens, o valoare. 
Cultura e, în primul rînd, ori
zont critic și capacitate de 
integrare, este „ceea ce ră- 
mîne după ce ai uitat totul", 
după o formulare cunoscută. 
In orice caz, depășește posi
bilitățile automatelor cu me
morie mecanică infinit supe
rioară.

Falsa cultură se trădează în 
același mod, pentru că se 
mărginește la pretenfie și la 
veșminte, înșiră doar liste de 
nume și de titluri. Impostura 
plutește la suprafață, simulea
ză familiaritatea cu cît mai 
mulfi autori, în cît mai multe 
limbi, înmulfește fără nece
sitate notele de subsol. Dar 
chiar erudifia reală poate să 
nu depășească pragul culturii, 
cînd se mulfumește să clase
ze faptele. „Bibliotecă vesti
tă 1 așa plină, că-n zadar / 
Am dori să mai încapă și un 
bibliotecar", a scris despre un 
„savant cap de dascăl" cel 
mai spiritual scriitor al nostru, 

înmulțirea în progresie geo
metrică a masei informațiilor 
în orice domeniu al cunoaș
terii pune criticului de artă 
probleme similare cu acelea 
pe care le are de înfruntat 
biologul sau fizicianul.

r

In timp ce la televizor desfășura un pasionant „dialog la distanță", urmat de finala „Cupei României" la fotbal, în timp ce bucureștenii asaltau parcurile și grădinile, un grup mare de iubitori ai poeziei (nu atît de mare, însă, îneît să umple sala Studioului de concerte a Radioteleviziunii), înfruntînd temperatura de multe grade a Capitalei, asista la un recital de poezie românească susținut de Irina Răchițeanu- Sirianu, Emil Botta, Rodica Tapalagă și Dumitru Furdui, sub conducerea artistică a regizorului Constantin Moruzan.Poezia a început mal de mult să iasă la rampă și, treptat, ea va căpăta dreptul la o existență spectaculară de sine stătătoare. Recitalurile de poezie tind să se transforme în adevărate spectacole, iar reacția entuziastă a publicului aflat în sală ne îndreptățește să credem în larga audiență de care se va bucura acest gen de manifestare artistică. Se pare că, în general, ambianța optimă a contactului cu poezia este intimitatea, dialogul direct și discret al cititorului cu poetul. E adevărat. De multe ori, însă, trecerea printr-o a doua sensibilitate, care este a interpretului, relevă sensuri noi, inedite, zone rămase adesea obscure lectorului. Interpre- tul-actor joacă, într-un fel, un rol triplu : al poetului, care comunică, al cititorului cu un gust dezvoltat,

care receptează și selectează, și al criticului, care subliniază, accentuează și reliefează idei. O poezie bine valează fectă și, contact aparent asimilare directă, imediată a valorilor poetice. (Firește, există și cazuri, nu puține, în care interpretarea actoricească, bizuită exclusiv pe rutină și exercițiu declamatoriu, evacuează poezia de tot ceea ce are personal, irepeta- bil, nivelînd șl uniformi- zînd personalitățile, stilurile și ritmurile).Revenind la recitalul Radioteleviziunii, vom remarca înainte de toate diversitatea repertoriului. Balada și fabula, meditația filozofică și imnul patriotic, poezia de dragoste și poezia umoristică, elegia și satira au conlucrat la această diversitate. Cei patru interpret au traversat mai bine de un secol de poezie de la „Miorița" la Grigore Alexandrescu, de la Eminescu și Macedonski la Coșbuc, Goga, Arghezi, Blaga, Barbu, Minulescu, Topîrceanu, la Magda I- sanos. Emil Botta, Nina Cassian, Labiș, Nichita Stănescu și Marin Sorescu punînd în lumină atît direcțiile majore ale versului românesc, continuitatea unei remarcabile .tradiții, cît și stilul, timbrul definitoriu al poeților prezentați. A fost o adevărată călătorie în universul gîndirii lirice, un

moment de intelectualitate înaltă, de reflecție și în- cîntare. Chiar dacă nu toți poeții au fost serviți prin lucrări dintre cele mai reprezentative (de e- xemplu Nichita Stănescu sau Marin Sorescu), chiar dacă au lipsit unele componente ale peisajului nostru liric, acest recital constituie o probă elocventă de ceea ce poate realiza dialogul poeziei cu publicul.Dar recentul spectacol poetic a fost nu numai o întîlnire cu valorile literaturii, ci și o profitabilă întîlnire cu arta interpretării. Personalitatea actorului, dominanta structurală și-au găsit o cores- . pondență grăitoare în cele mai multe dintre recitări. După poeți, actorii au oferit și ei o diversitate de modalități stilistice interpretative, dezvăluind, fiecare în parte, rezonanțe inedite ale textului.Lirismul cald, cu ușoare tonuri patetice, al Irinei Răchițeanu-Sirianu a însoțit ca o melodie suav- elegiacă, balada „Mioriței", poemul lui Ion Barbu „După melci", poezia lui Octavian Goga „La groapa lui Laie* și a primit accente de o fină sensibilitate feminină în recitările din Magda Isanos și Nina Casslan.Dramatic, răscolit, întors către adîncurile sufletului și gîndului, Emil Botta a restituit poezia „Pe lingă plopii fără soț* a lui Eminescu — asociată la un moment dat spe-

ciei „romanță* — fondului grav, filozofic al creației eminesciene, alătu- rînd-o „Cugetărilor sărmanului Dionis". Botta, el însuși un romantic, l-a interpretat pe Eminescu așa cum se cuvine, ca pe un romantic, bîntuit de întrebări și neliniști existențiale. La Barbu („Domnișoara Hus*), Arghezi („Psalmul de taină") și Blaga („Somn’), a intuit modernă, pe alte turi filozofice, dată luiași romantism. Actorul a reușit să exprime sentimentul de continuitate al marii poezii românești.Actorii mai tineri, Rodica Tapalagă și Dumitru Furdui, s-au remarcat printr-o viziune oarecum detașată asupra textului, cu un plus de ironie și sarcasm, dar cu un minus de trăire. Intr-un spirit i- ronic, suplu, nuanțat, nu sinceritate

replica orizon- ace-

lipsit de o pură, Rodica Tapalagă a le- sau vei*Dumitru Furdui a adus un umor aparte, întrucîtva sarcastic și parodic, în recitările sale, dintre care am reținut pentru nota proaspătă, neprevăzută : „Boul și vițelul’ de Grigo- re Alexandrescu și manța răspunsului de Ion Minulescu.Fără să aibă un de cît sărbătoresc, recital (pe care l-am dori multiplicat) a fost o autentică sărbătoare a poeziei românești.

„Greiere-interpretatde Tudor Arghezi „La ce latră Gride Marin Sorescu.

noașterea totală a surselat 
documentare în mai multe ra
muri devine imposibilă. Trie
rea și specializarea se impun. 
Sprijinul reciproc între spe
cialiști este un important mij
loc de selecție. Criticul literar 
nu e în stare să citească tot 
ceea ce apare în domeniul 
criticii plastice sau muzicale, 
trebuie să se limiteze la 
cîteva lucrări notorii, încer- 
cind să evite incertitudinea 
și erorile de diagnostic ale 
confraților din alte domenii 
prin confruntarea cît mai mul
tor păreri. O fac curent și 
nespecialiștii, cititorii de lite
ratură, spectatorii sau audito
rii. Funcția aceasta de în
drumare prea adesea negli
jată a criticii cîștigă în impor
tanță o dată cu enorma spo
rire a masei documentare 
și cu specializarea. Nespecia
liștii — muncitorul, inginerul, 
medicul, pasionați de literatu
ră, dar care nu-i pol acorda 
decît un număr limitat de 
ore — trebuie să se îndrepte 
mereu spre punctul de triere 
oferit de cronici. E silit pină 
la urmă s-o facă și criticul 
— chiar pentru domenii în
vecinate.

Este caracteristică pentru 
cultura noastră prezența per
sonalităților enciclopedice de 
tipul lui Dimitrie Canlemir, 
Heliade Rădulescu, Hasdeu 
sau lorga, artiști și gîndilori 
care s-au mișcat cu siguranță 
în domenii de cultură foarte 
diferite. Dar" ceea ce a lost 
posibil în stadii anterioare — 
se citează mereu exemple din 
antichitatea greacă sau din 
Renaștere — se lovește asMzi 
de bariera complexității și 
masei cunoștințelor.

Specializarea multiplă, la 
un nivel egal — e astăz 'im
posibilă Max Planck a scris 
și muzică, dar nimeni nu s-a 
gîndil să-l compare pe fizicia
nul Planck cu muzicianul. 
Consecința specializării com
portă însă un risc de îngusta
re a orizontului de care sînt 
conșlienți înșiși specialiștii a- 
tunc cînd stăruie asupra im
portanței culturii generale. 
Problema se pune mai strin
gent pentru gîndirea despre 
artă Un inginer se poate ză
vori în domeniul subdivizal al 
specialității lui fără a fi anu
lat profesional, deși rămîne 
limitat, iar pe plan uman să
răcit. Criticul de artă inte
resat de o singură artă, închis 
în literatură, în muzică, în 
plastică, nu depășește obser
vația artizanală, e incapabil 
de generalizări estetice și 
este, de fapt, anulat ca critic. 
De la Maiorescu și Gherea 
la G. Călinescu, exemplele 
majore sînt clare. Cultura ar
tistică în sensul ei de asimi
lare și cultura filozofică sau 
istorică devin condiții indis
pensabile.

Cerințele nu se opresc aici. 
Vechea opoziție între disci
plinele umaniste și științele 
naturii mai găsește cu greu 
apărători. Nu ne gîndim doar 
la cazurile de oameni de 
știință familiarizați tehnic cu o 
artă, la medicii, cercetătorii 
și inginerii care scriu romane 
sau compun sonate, la criticii 
cu formație științifică. Cazu
rile acestea sînt excepționale. 
Și nu e vorba de familiari

zare tehnică, ci de orizont și 
de punct de vedere. Criticul 
de artă ignar în știință, tratînd 
cu superioritate transformările 
explozive pe care cunoaște
rea științifică le-a trăit în ul
tima jumătate de secol, ne a- 
pare anacronic și incapabil să 
înțeleagă și epoca și arta ei.

In proza începutului de se
col e cunoscută o meserie 
potrivită pentru elevii care nu 
puteau ajunge la capătul șco
lii : „Lăsați-I domnule, se face 
telegrafist". Critica literară 
n-a fost niciodată pe a- 
celași plan cu baterea depe
șelor. Numai rafații s-au în
dreptat spre ea, în lipsa altei 
calificări. Dar astăzi raporturi
le ei cu cultura sînt din ce în 
ce mai exigente, îi asigură 
eficacitate și prestigiu,

15,00 — Aspecte de la Concursul International de 
tenis — Transmisie de la Wimbledon (An
glia)..

18,20 — „La șase pași de o excursie”. Emisiune-con- 
ours pentru pionieri și școlari.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19.57
20,00
21,00

— Buletinul meteorologic.
— Tele-enciclopedia.
— Concertul de închidere a celui de-al XII-Iea 

Concurs international al tinerilor inter
pret! de operă — Transmisiune de la Sofia.

— Emoții în premieră (muzică ușoară).
— Filmul serial „Sfintul".
— Telejurnalul de noapte.
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VIZITA ÎN TARA NOASTRĂ 
A AMBASADORULUI 

AUSTRALIEI LA BELGRAD

O DELEGAȚIE 
DE SPECIALIȘTI 

DIN INDUSTRIA MINIERA 
A PLECAT LA MOSCOVAVineri dupâ-amiază a plecat la Moscova o delegație de specialiști din industria minieră condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, care va participa la cel de-al V-lea Congres internațional ai minelor. Pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de reprezentanți ai conducerii Ministerului Minelor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum și de A. V Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

CU PRILEJUL
CELEI DE-A 46-A ANIVERSARI 

A VICTORIEI REVOLUȚIEI 
POPULARE MONGOLE

între 3 și 7 iulie, A. P. Renouf, ambasadorul Australiei la Belgrad, a făcut o vizită în țara noastră, fiind oaspetele Ministerului Afacerilor Externe.Ambasadorul A. P. Renouf a făcut vizite la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul învățământului și a purtat discuții asupra u- nor probleme de interes comun privind relațiile bilaterale româno- australiene. în timpul șederii sale în România, oaspetele a vizitat o- biective economice și culturale din București, Ploiești și Brașov.
*

SPORT
Primele rezultate 
la „mondialele" 

de scrimă 
de la Montreal

Vineri seara, la cinematograful Republica din Capitală, a avut loc spectacolul de gală cu filmul „Fiul soldatului", organizat de C.S.C.A., cu prilejul celei de-a 46-a aniversări a victoriei revoluției populare mongole. Au asistat Mihnea Gheorghiu, vicepreședinte al C.S.C.A., Alecu Costică, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., conducători ai unor instituții culturale centrale bucureștene, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost prezenți To- goociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București, și membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.

în sala Clubului Finanțe Bănci, din str. Doamnei nr. 2, s-a deschis vineri o expoziție a firmei engleze „Rank Xerox Ltd“ din Londra. Cu acest prilej au vorbit sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, J. R. Grant, directorul expoziției, șiZambett, vicepreședinte al rei de Comerț. Expoziția, care ră- . mîne deschisă pînă la 15 iulie, prezintă cele mai recente tipuri de mașini automate de copiat.
HristacheCame-

(Agerpres)

MONTREAL 7 (Agerpres). — în sala centrului sportiv universitar din Montreal au început întrecerile celei de-a 32-a ediții a campionatelor mondiale de scrimă. Chiar din primele două tururi ale preliminariilor la floretă masculin au fost înregistrate cîteva rezultate surpriză. Printre cei eliminați figurează francezul Radocha- nachi, polonezii Wojda și Franke, italienii Lucarelli, Mazzulo, englezul Hoskyns.în primul tur, Țiu s-a clasat pe locul doi, în grupa a 8-a. De asemenea, I. Drîmbă a ocupat locul doi în grupa a 10-a. Falb s-a clasat pe locul 4 în grupa a 12-a, Mureșan pe locul 4 în grupa a 4-a și Ardeleanu pe locul 3 în grupa a 3-a.Iată rezultatele înregistrate în sferturile de finală : Putiatin (U.R.S.S.)- Parulski (Polonia) 5—2, 5—2 ; J. Ka- muți (Ungaria)-Revenu (Franța) 5—0, 3—5, 5—2, Sveșnikov (U.R.S.S.)-Tal- vard (Franța) 3—5, 5-i—4, 5—0; Romanov (U.R.S.S.)-La Ragione (Italia) 5—4, 5—3. La turneul final, care se dispută în 6, alături de învingătorii din „sferturi" mai participă sovieticul Midler și francezul Talvard, calificați după 4 manșe de recalificări.
★ LOVineri dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, delegația Ligii Tineretului de Stînga din Suedia, condusă de Lennart Ingberg, vicepreședinte al ligii, care, la invitația C.C. al U.T.C., a făcut o vizită de prietenie în țara noastră.

DIN 7 IULIE 1967

VOLEIBALIȘTII FRAGEZI 
S-fiU REVINȘRT

vremea
o

Ieri în tară : vremea a fost instabilă. cu cerul variabil în Banat. Transilvania și pe litoral, în celelalte regiuni, cerul a fost mai mult noros. Au căzut ploi locale în Oltenia. Muntenia și regiunea de munte. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din nord și nord-est. Temperatura aerului la ora 14 era cuprinsă între 14 grade la Drăgășani. Videle și Cîmpulung Muscel și 25 de grade la Sînnicolau Măre. Ju- rilovca și Medgidia. în Bucu
rești : vremea a fost instabilă, cu cerul mai mult noros. Au căzut ploi temporare. Temperatura maximă a atins 21 de grade. Vîntul a suflat slab.

Timpul probabil pentru 
de 9, 10 și 11 iulie. în vremea devine instabilă,pînd din vestul tării. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi, sub formă de averse, mai frecvente în Banat. Ardeal și nordul Moldovei. Vînt potrivit. Temperatura în creștere. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele între 20 și 30 de grade. în București : vreme în general frumoasă la începutul intervalului, apoi devine ușor instabilă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

zilele 
tară : 
înce-

(Urmare din pag. I)

con- 
prm 

re-

căile de realizare a unor asemenea economii. în condițiile uzinei noastre, o astfel de cale a consti- tuit-o reducerea sumului de metal 
reproiectarea unor
pere și subansamble. Acordîndu-i-se însemnătatea cuvenită, pe seama reproiectării s-au realizai în primul semes
tru al anului economii de 
circa 75 lone metal, în va
loare de peste 550 000 lei. Cîteva exemple. Prin re- proiectaiea unor repere și subansamble, greutatea cisternei de lapte pe șasiu SB 131 s-a redus cu 116 kg, iar la cisterna de combustibil SR 113 s-a diminuat consumul de metal cu 101 kg pe buca'- tă Aceste economii, amplificate la scara volumului de cisterne tabricate, ss materializează în zeci de tone cîștigate în favoarea producției.în ordine, intervine di
minuarea și chiar înlătu
rarea rebuturilor, ca o cale de prim ordin pentru reducerea cheltuielilor de producție, a consumului de metal. Și în acest domeniu s-a procedat tot analitic, în lumina indicațiilor plenaiei din decembrie a C C. al P.C.R. S-au cercetat aprofundat cauzele, în funcție de consecințele ior, mai mari sau mai neînsemnate, pe locuri de muncă și secții. Deoarece ponderea 
cea mai mare a rebutului 
o deținea sectorul tur
nătorie, eforturile princi- îndreptate neajun- 

aici. Se că s-a luîndu-se în vizor turnătoria, adică cel mai dificil sector al uzinei în materie de rebuturi și pierderi de metal.

pale au fost spre cauzele și șurile născute poate aprecia procedai bine

10 88 26 59 23 15 34 20 27
43 58 89Fond de premii : 821 993 leiTragerea următoare va avea loc vineri, 14 iulie 1967, la Eforie Sud.

Disputat ieri în Capitală, meciul international de volei (masculin) între reprezentativa .Franței și echipa de tineret a României s-a încheiat cu scorul de 3—0 (9, 8, 11) în favoarea sportivilor francezi.
UN NOU TIP DE MOBILĂ

PENTRU BUCĂTĂRII
întreprinderile Ministerului 

conomiei Forestiere au început 
producă un nou tip de mobilă de 
bucătărie, denumit „Dafin". A- 
ceastă garnitură este de concep
ție modernă, cu funcționalități 
multiple. Piesele care o compun 
au un finisaj deosebit, ceea ce le 
dă un aspect plăcut.

E- 
să

Prețul unei garnituri este ur
mătorul : un dulap din plăci fibro- 
lemnoase melaminate — 2 000 lei, 
o masă — 185 lei, și un taburet— 
55 lei Dulapul se mai produce și 
din plăci fibrolemnoase emailate 
la un preț de 1 755 lei.
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Ce măsuri mai importante s-au aplicat? Ele îmbracă diversele laturi ale muncii în turnătorie. De pildă, 
muncilorîlor 
turnarea pieselor numai 
în forme uscate (mai înainte o parte din piese se turnau și în forme cru
de), efectuarea unui con
trol exigent și permanent 
al amestecului de turnare urmărindu-se ca umidita
tea, permeabilitatea și 
rezistența la compresiune

specializarea 
pe repere.

i
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atît valoarea materialului reputat, cît și a întreg» manopere. Aplicarea a- cestei măsuri este încredințată unor comisii care s-au constituit pe secții și ateliere. In telul acesta s-a reușit ca în primul semestru să scadă atît de mult rebutul, recuperîn- du-se aproape în întregime pagubele provocate uzinei.Evident, reducere materiale în acțiunea de a cheltuielilor de producție

Ama

PE VELODROMUL DINAMO

Succes românesc
A 
m

Pe velodromul Dinamo din Capitală 
au început ieri întrecerile 
Bucureștiului", concurs la care participă 
pistarzi fruntași din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Italia, U.R.S.S. 
și România. In prima zi, o frumoasă

„Cupei

A

In cîteva rînduri
ECHIPELE POLITEHNICA BUCU

REȘTI au terminat învingătoare în turneul internațional de baschet de ta Hamburg, la care au participat opt echipe masculine și trei feminine. în turneul masculin, baschetba- liștii români au întîlnit în finală echipa Institutului Tehnic din Brno, pe care au învins-o cu 104—74 (49— 33). în meciul pentru locurile 3—4 Universitatea din Hamburg a dispus cu 79—50 (38—29) de Slavia Praga. în finala turneului feminin. Politehnica București a întrecut cu 75— 30 (31—17) echipa Universității din Hamburg.

victorie au obținut tinerii cicliști român 
G. Negoescu și Gh. Juravle, învingător 
la proba de ștafetă perechi (cursa ame 
ricană) cu 51 puncfe. Pe locurile urmă- 
loare s-au clasat Lazarevski-Suslakov 
(U.R.S.S.) 37 puncte și Enenkel-Magda 
(Cehoslovacia) 31 puncfe.

Pentru semifinalele probei de viteză 
s-au calificat sovieticul Logunov, româ
nul G. Negoescu, cehoslovacii Kratoch- 
vil și Popelka. La urmărire pe echipe 
(4 000 m) cele mai bune timpuri au 
fost realizate de U.R.S.S. 4’41’’5/10, 
Bulgaria 4’46’’, România 4’46”3/10, Ita
lia 4’48’’. Aceste formații își vor dis
puta primele patru locuri.

Concursul continuă astăzi de la 
ora 17.

F"

al forțelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

Guvernele statelor participante la Tratatul de la Varșovia au satisfăcut cererea mareșalului Uniunii Sovietice A. A. Greciko de a fi eliberat din funcția de Comandant suprem al Forțelor Armate Unite în legătură cu numirea sa în funcția de ministru al Apărării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și remarcă meritele sale în domeniul dezvoltării armatelor participante la șovia.Cu acordul participante la șovia, în funcția de Comandant suprem al Forțelor Armate Unite a fost numit mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski.
★Mareșalul Iakubovski s-a născut în anul 1912 într-o familie de ță-

Tratatul deguvernelorTratatul de
statelor la Vârsta telor la Var-

răni. A intrat în rîndurile armatei sovietice în anul 1932, iar din anul 1937 este membru al P.C.U.S. Pentru faptele sale de arme 1 s-a acordat de două ori titlul de Erou al Uniunii Sovietice. în anul 1948 a absolvit Academia militară a Marelui stat major. în timpul Marelui Război pentru Apărarea Patriei a făcut serviciul în unități blindate de tancuri ale armatei sovietice, în funcțiile de comandant de regiment și de brigadă. în perioada postbelică a îndeplinit diferite funcții de răspundere pe linie de comandă. în aprilie 1967 a fost numit țiitor al ministrului U.R.S.S.La congresele XXII și fost ales membru al C.C. al P.C.U.S. Este deputat al Sovietului Suprem al U.R.S.S.
prim-loc- ApărăriiXXIII a

PROBA DE DRESAJ din cadrul concursului de călărie de la Aachen, a fost cîștigată de Capellmann (R.F a Germaniei) cu 7,8 puncte. El a fost urmat în clasament de Hamilton (Suedia) cu 7.6 puncte și N. Mihal- cea (România) cu 7,5 puncte.
ÎNVINGÎNDU-L CU 6—3, 6—1,6—1 pe W. Bungert (R.F.G.), australianul John Newcombe a cîștigat proba de simplu bărbați la turneul de tenis de la Wimbledon.
CÎȘTIGATOAREA „CUPEI GRE

CIEI" LA FOTBAL este echipa Panathinaikos. care în finală a învins cu 1—0 formația Panionios. In primul tur al „Cupei Cupelor" Panathinaikos va întîlni pe Bayern Miinchen (R.F.G.).
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Călătorii rapide, plăcute 
cu cheltuieli reduse 
face cu motoreta „Carpați Su
per", care dezvoltă o viteză 
maximă de 55 km pe oră, con- 
sumind circa 2 litri benzină la 
100 km. Rezistentă și practică 
(transportă două persoane), 
motoreta „Carpați Super" se 
vinde cu 4 190 lei. De asemenea 
bicicletele „Cârpeați" și „Ele
gant" înlesnesc deplasări rapi
de în localități și chiar călă
torii pe distanțe mai mari. 
Prețul bicicletei „Carpați" 
pentru femei este de 712,80 lei, 
iar al celei pentru bărbați 690 
lei; bicicleta „Elegant" pentru 
femei costă 638,30 lei. cea pen
tru bărbați 625 lei.

Motoretele și bicicletele se 
pot procura și cu plata în rate 
de la magazinele cooperative
lor de consum.

în prezent preocuparea în acest domeniu este mult mai mare din par’ea conducerii uzinei, a întregului colectiv Anul trecut în primul semestru cheltuielile neproductive însumau sute de mii de le. In prezent ele au scăzut simțitor, situîndu-se la un nivel scăzut, care totuși poate fi diminuat în continuare. Bunăoară, în 1966, în volumul acestor cheltuieli ponderea cea mai mare au avut-o dobînzile

Aș dori să remarc de la început că delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, care, la invitația C.C. al P.M.S.U. a vizitat recent R.P. Ungară, pentru a cunoaște mai îndeaproape experiența comuniștilor din țara vecină, a fost primită oriunde a mers cu priete- • nie, amabilitate și — cum se spune în popor — cu inimile deschise. După cum se știe, între țările și partidele noastre se dezvoltă neîncetat relații de colaborare frățească, se intensifică contactele și schimburile de experiență. înaintea plecării noastre în Ungaria, țara noastră a fost vizitată de o delegație de activiști ai P.M.S.U., condusă de tov. Istvăn Csâki. membru al C.C. al P.M.S.U., prim-secre- tar al Comitetului județean Szol- nok al P.M.S.U.Contactele cu activiștii P.M.S.U. ne-au permis să dobîndim cunoștințe mai cuprinzătoare asupra modului în care comuniștii unguri și, sub influența exemplului lor, întregul popor acționează pentru înfăptuirea obiectivelor celui de-a! IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Noi am luat contact doar cu unele domenii de activitate și în mod deosebit din transporturile feroviare și fluviale. Adesea, căile de comunicații ale unei țări au fost compa-, rate cu arterele unui organism viu, așa că putem spune și noi că am cunoscut tovarăși din acel sector ce realizează legătura materială între multiplele ramuri ale vieții economice și sociale, oameni caracterizați prin dinamismul preocupărilor.Se știe că în Ungaria, unde se întretaie numeroase căi de comunicații de importanță europeană, rețeaua de căi ferate și șosele e dez- voltatâ, iar Dunărea asigură legătura navală cu mai multe mări. Convorbirile purtate la secția politică economică a C.C. al P.M.S.U.,

Miu DOBRESCU 
membru supleant al C.C. al P C R. 

prim-secretar al Comitetului regional 
de partid lași

inariă, In acest an, ele au scăzut cu aproape 20 lei. din care 17 lei reprezintă reducerea cheltuielilor materiale de producție, adică tocmai capitolul esențial al prețului de cost, în cazul uzinei noastre. Dacă la a- ceasta adăugăm și e- conomiile realizate la manoperă și regie, rezultă că în 5 luni colectivul 
uzinei a realizat o e- 
conomie suplimentară la 
prețul de cost în va-

IZVOARELE" ECONOMIILOR
PUSE LARG ÎN VALOARE

să se încadreze în nor
mele prevăzute de pre
scripțiile tehnologice. Toate acestea au determinai ca rebutul provenit din turnare să se reducă, pînă la siîrșitul lunii iunie, la 1,3 la sută, ceea ce reprezintă o reducere la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe uzină, rebutul s-a ri
dicat în același interval 
la numai 2,5 tone, fiind cu 
50 la sută mai mic com
parativ cu anul trecut. Diminuarea rebutului, pe care dorim să-l înlăturăm complet, este însă și consecința creșterii răspun
derii materiale a factori
lor producției. Dacă pînă în acest an cei ce dădeau rebuturi erau obligați să suporte doar manopera aferentă fazei de execuție respective, acum celor vjnovați li se impută

s-au mai folosit și alte procedee. S-a acordat a- tenția cuvenită calității 
unor materii prime și ma
teriale, utilizării lor la di
mensiunile prevăzute de 
standardele în vigoare. Acest iapt s-a reflectat pozitiv în obținerea unor randamente optime în întrebuințarea materiilor prlm.e și materialelor, care au influențat pozitiv asupra micșorării pierderilor. S-au extins, totodată, 
metodele economice de 
croire judicioasă, redu- 
cîndu-se cu mult deșeuri- 
le de metal.Pe un alt plan se în
scrie evitarea cheltuielilor 
cu caracter neproductiv, care în cazul uzinei a influențat pozitiv diminuarea cheltuielilor materiale de producție. Ca economist, pot spune că

bancare, generate de împrumuturile restante, ca urmare a unor stocuri supranormative ridicate. Pentru a evita acestei situații, 
an conducerea 
luat măsuri hotărîte 
scopul preîntîmpinării li
vrărilor neritmice de 
toșasiuri din partea uzi
nelor „Steagul roșu"-Bra- 
șov și „Autobuzul”-Bucu- rești. Implicit, în acest mod s-a putut preveni și formarea de stocuri supranormative.Consider că un indicator de sinteză care atestă dimensiunile eforturilor depuse pentru diml nuarea cheltuielilor materiale de producție — alături de sporirea productivității muncii cu 13,2 la sută lață de 1966 — constă în nivelul cheltuieli
lor la 1000 lei producție

repetarea 
în 
uzinei

acest
□ 

tn

au-

loaro de circa 1,5 mi
lioane lei, din care peste 
85 la sută s-au reflectat 
in beneficii peste plan.Dar rezultatele pozitive obținute în acest an în privința reducerii cheltuielilor de producție nu e- 
puizează nici pe departe 
posibilitățile largi care 
există în uzina noastră. Analizele elaborate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii arată, neîndoielnic, că cheltuielile materiale pot fi diminuate și mai mult. Un calcul sumar evidențiază că reproiectarea, în nuare, a unor repere subansamble, prin micșorarea adaosurilor de prelucrare, perfecționarea tehnologiei de fabricație și reducerea sistematică a rebutului se va putea

prin conti- Și

obține încă în acest an o 
economie suplimentară de 100 tone metal. Deci, în total, peste 200 tone de metal economisit. Calcu Iul este realist, întrucît în uzină un număr de repere, cum ar fi carcasele, cutiile de distribuție și altele, se toarnă cu un a- daos exagerat de prelucrare ; de asemenea, forjarea în matrițe închise va permite diminuarea simțitoare a consumului de metal la execuția unor repere : axe și arbori cotiți, roți dințate, lagăre. In același timp, extinderea turnării în cochile metalice ar a- sigura înlăturarea rebutului la operația respecti
vă. De mare folos ar fi și restrîngerea tipodimensiu- nilor și mărcilor de oțel folosite în fabricație. In ultima vreme se vorbeșie tot mai mult despre nece
sitatea extinderii pe sca
ră mai largă a maselor 
plastice în construcția de 
autovehicule. Singura piedică care stă în calea pătrunderii maselor plastice în industria construcțiilor de mașini este, după părerea mea, prețul ridicat al acestora, este stimulator să cuiești plastice costuri metalul.Dacă am ridicat unele chestiuni care interesează pe muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei noastre și am înfățișat cite ceva din experiența lor, am făcut-o pentru a preciza că rezultatele de pînă acum nu sînt decît un început bun, ele voi fi amplificate consolidate pe măsură obiectivele acțiunii organizare științifică

Nu înlo- metalul cu mase dacă acestea au mai mari decît

că Și ce de a producției și a muncii vor dobîndi o deplină finalitate economică.

Ministerul Transporturilor și Poștelor, comitetul de partid de la Di recția generală a navigației fluviale și comitetul de partid al județului Bprsod, ca și vizitele în portul Cse pel și la complexul feroviar Miskolc, ne-au îngăduit să observăm străduința ce se depune pentru spo rirea cații, zare, lizăriLîngă Budapesta, la danele por tulul Csepel de pe Dunăre dbmneș te o necontenită animație, se încarcă și descarcă din vase (75 la sută din lucrări sînt mecanizate) o gamă variată de mărfuri, de la minereuri de fier la fructe și legume Traficul fluvial al Ungariei, în dezvoltare continuă, prevede, de pildă, numai pentru portul Csepel un volum de descărcare de 1 600 090 tone de mărfuri. Flota Ungariei facilitează contactul cu 20 de țări, unele nave ajungînd pînă în Golful Persic. La Csepel, peste 20 la sută din salariații portuari alcătuiesc o organizație de partid puternică, cu preocupări multilaterale, mai ales în ceea ce privește ridicarea nivelului profesional al muncitorilor, perfecționarea cursurilor de calificare pentru ca noile instalații portuare să fie bine folosite. Tovarășii de la comitetul de partid al Direcției generale a navigației fluviale ne-au arătat că 10 la sută din personalul navigant sînt membri ai P.M.S.U., că sînt. mai multe vase unde numărul comuniștilor permite constituirea de grupe de partid și oricît de departe s-ar afla aceștia sînt pildă de devotament în muncă, de grijă pentru buna desfășurare a transporturilor.Prietenii maghiari au obținut în ultimii ani importante succese și în acțiunea de modernizare a căilor ferate : pe majoritatea traseelor principale ale căilor ferate au fost introduse locomotive Diesel de 2 0(10—3 000 C.P. în prezent, 40 la sută din traficul feroviar se face cu locomotive de acest fel, iar pînă la sfîrșitul cincinalului acest procent se va dubla.La Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor am aflat că pînă în prezent 20 la sută din căile ferate maghiare sînt electrificate. Ni s-a relatat că în prezent se construiește o linie electrificată Nyi- regyhăza-Zahony, care va lega vestul și estul Ungariei gu trenuri remorcate numai de locomotive electrice. Prin înlocuirea vechilor locomotive cu aburi pe această rută se vor realiza anual economii cheltuielile de exploatare în loare de 48 milioane forinți. nisterul a elaborat un olan nat. pe etape care prevede următorii ani introducerea mai noi cuceriri ale tehnicii viare. Prima etapă pentru modernizare prevede o lungime de 2 700 km. în etapa următoare vor fi modernizați 4 500 km cale ferată. După proiectele care au și început să se înfăptuiască, încă 76 noduri de cale ferată vor fi înzestrate cu tehnică modernă.în nordul Ungariei, la Miskolc — centrul județului Borsod — am vizitat una din cele șase direcții regionale de transport feroviar, a doua ca mărime după Budapesta, cuprinzînd în sfera ei patru județe, peste 900 km de cale ferată, din care aproape un sfert dublă și 150 km electrificată, toate deservite de 17 000 de salariați. Importanța Miskolcului în rețeaua căilor ferate ale țării poate fi ilustrată și prin cîteva alte cifre : stația triază zilnic 2 700 de vagoane, primește sau dă liber unui tren la 15 secunde. Aici am făcut cunoștință mai direct cu realizările obținute în modernizarea traficului și am asistat. la o activitate practică de centralizare electrodinamică. Cele văzute ne-au relevat un înalt grad de automatizare a procesului de dirijare a circulației. A fost plăcut să

capacității rețelei de comuni - prin extindere și moderni- prin introducerea noilor rea- ale tehnicii și științei.

la va- Mi- eșalo- pentru celor fero-

constatăm că această instalație este produsă în întregime în Ungaria, ceea ce va permite extinderea maj rapidă a centralizării electrodina- mice și în alte noduri de cale ferată.Nelipsita „cocoașă" a stațiilor de triaj a îmbrăcat aci la Miskolc veșmînt nou. Tehnica modernă introdusă și în acest domeniu permite frînarea vagoanelor printr-un sistem de pîrghii acționat pneumatic, sporind considerabil siguranța și rapiditalea transportului de mărfuri pe drumurile de fier.Secretarul organizației de partid care ne-a prezentat activitatea comuniștilor feroviari a subliniat îndeosebi experiența brigăzilor de muncă socialistă. La Miskolc activează 240 de brigăzi de muncă socialistă, care cuprind 1 600 de sala- riați. Stih conducerea comuniștilor, brigăzile și ceilalți salariați au obținut succese remarcabile în reglementarea și siguranța circulației, exploatarea rațională a vagoanelor de mărfuri, sporirea tonajului.Din discuțiile purtate cu activiști de partid, atît la Budapesta cit și la Csepel și la Miskolc, am observat că organizațiile de partid acordă o mare atenție eficienței economice a producției, sporirii răspunderii tuturor colectivelor, a organizațiilor de sindicat și de tineret pentru o deservire cît mai operativă și civilizată. Comuniștii organizează frecvent, discuții cu privire la ridicarea productivității muncii, reducerea cheltuielilor de producție, sporirea beneficiilor, mobilizînd oamenii muncii Ia îndeplinirea marilor sarcini ale cincinalului.Desigur că am putut admira și alte expresii ale spiritului creator al poporului maghiar, ale perseverenței cu care oamenii muncii fac să înflorească continuu patria lor socialistă.Cea mai impresionantă imaginea ritmului trepidant al construcției socialiste, a îmbogățirii zestrei materiale și spirituale lăsate de generațiile anterioare o constituie Budapesta, locul unde trăiește a cin- cea parte din populația Ungariei. Frumusețile orașului sînt sporite necontenit prin creații remarcabile. Se construiește metroul, reclamat acum de nevoile de transport în continuă creștere. Pe unul din șantiere ni s-a spus că primele stații vor fi gata peste doi am, iar întreaga construcție a metroului în 1973. Se înalță noi cartiere de locuințe, eu mult bun gust edilitar. Tot în Budapesta am vizitat un deosebit de interesant muzeu al transporturilor, foarte instructiv, cu mostre ale mijloacelor de transport începînd cu mai multe milenii în urmă și pînă la cel de azi, ale vitezelor supersonice și cpsmice. Muzeul e bine folosit și ca Bază didactică pentru elevi și studenți. în muzeu am întîlnit și un exponat privind contribuția marelui inventator român Traian Vuia, care a realizat în 1906, cu un avion construit de el, primul zbor din lume cu mijloace proprii de bord ale a- paratului.La lacul Balaton — spre care se construiește asum o largă autostradă modernă — am admirat noile complexe hoteliere, care se integrează în frumusețea aparte a peisajului.Fără îndoială că vizita delegației noastre în Ungaria, țară soră și prietenă, ne-a permis, datorită spiritului tovărășesc Gare ne-a însoțit și ne-a întîmpinat pretutindeni, să cunoaștem marile realizări ale prietenilor maghiari, expresie a capacității poporului vecin.Totodată, venind în întîmpinarea dorinței exprimate de tovarășii cu care ne-am întîlnit, am împărtășit din experiența organizațiilor de partid din țara noastră în conducerea economiei.Am plecat din Ungaria cu certitudinea Gă zilele petrecute acolo’ vor aduce o contribuție la o mai bună cunoaștere reciprocă, la vehicularea experienței dobîndite în diferitele compartimente ale construcției socialiste, și pe această bază la adîncirea colaborării frățești dintre partidele și popoarele noastre.



viața internațională
HANOI

de SecuritateNEW YORK 7 (Agerpres). — Consiliul de Securitate s-a întrunit joi seara la cererea guvernului Republicii Congo (Kinshasa) în legătură cu agresiunea comisă la 5 iulie de mercenarii străini la Kisangani și Bukavu.Reprezentantul permanent al Republicii Congo (Kinshasa) la O.N.U., Theodore Idzumbuir, care a parti-

Ecuația

nanaîndelungatului duel verbal dintre guvernul federal nigerian și autoritățile de la Enugu, care au proclamat la 30 mai provincia orientală ca „stat independent" sub denumirea de Republica Biafra, i-au urmat acțiuni concrete. Guvernul federal a instituit marți o blocadă aeriană și maritimă severă în jurul provinciei orientale. Tuturor navelor străine, cu excepția petrolierelor, le-a fost interzisă intrarea în apele teritoriale ale acestei provincii. Telegramele sosite din capitala Nigeriei anunțau zilele trecute că pe uscat forțele armate nigeriene și ale provinciei orientale stau față în față. Cu prilejul unei conferințe de presă doi reprezentanți declarat Ojukwu, rientale, liune proclamînd secesiunea regiunii sale" și că „guvernul federal va folosi forța" pentru restabilirea situației. La rîndul său, Ojukwu preciza că, în cazul în care trupele federale nigeriene vor pătrunde pe teritoriul Biafrei, populația și militarii acestui teritoriu „vor porni imediat războiul".Ajunsă în această fază, criza ni- geriană, care în ultimii ani a cunoscut numeroase momente sînge- roase, riscă să reizbucnească cu o și mai mare violență, fapt care provoacă neliniște în rîndul țărilor africane. In memoria africanilor este încă proaspătă secesiunea katangbeză. Unii observatori remarcă îndeosebi mobilurile comune ale tentativelor de dezmembrare, și într-un caz și-n altul fiind vorba de regiuni cu un subsol foarte bogat. Provincia orientală a Nigeriei reprezintă un punct de a- tracție îndeosebi pentru S.U.A., tot așa cum Katanga a stîrnit atîtea pasiuni în lumea monopolurilor. Potrivit unor informații, monopolurile petroliere americane nu sînt străine de această acțiune deoarece au furnizat arme și muniții armatei provinciei orientale. Agenția U.P.I., citind surse oficiale din Lagos, relata zilele trecute că autoritățile de la Enugu ar recruta mercenari din coloniile portugheze și din Republica Sud-Africană.Pe de altă parte însă, autoritățile din provincia orientală încearcă să justifice acțiunile lor prin încercările ,upor lideri politici din nordul Nigeriei, reprezentanți ai feudalilor, de a domina scena politică a țării.Tragedia actuală are adînci rădăcini în trecutul colonial, în perpetuarea unor relații sociale anacronice. Un rol nefast l-a jucat și legislația țării, moștenită de la colonialiști, datorită' căreia s-a amînat mereu rezolvarea problemelor naționale. în urma ațîțării disensiunilor tribale au avut loc adevărate pogromuri. 2 milioane de cetățeni originari din regiunea estică și-au părăsit locurile de muncă de pe cuprinsul federației. Această situație a generat în ultimă instanță actul de la 30 mai și actuala încordare care riscă să ducă la noi incidente violente.In ansamblul ei, tragedia nige- riană constituie o grea încercare pentru Africa. Numeroase forțe politice de pe continent s-au arătat dispuse să medieze pentru atenuarea crizei. In capitala Kenyei urmează să aibă loc în curînd o reuniune a președinților Tanzaniei, Ugandei și țării gazdă cu scopul de a recomanda o soluție acceptabilă pentru ambele părți. Pînă în prezent, nici o țară africană nu a recunoscut proclamarea Republicii Biafra.Evoluția de pînă acum a evenimentelor a arătat că rezolvarea echitabilă a actualei crize poate, avea loc doar prin înfăptuirea unui program — propus de altfel de nenumărate ori de către organizațiile progresiste și sindicate — care să prevadă o egalitate reală de drepturi a celor 55 de milioane de nigerieni.
Augustin BUMBAC

ai guvernului federal au că locotenent-colonelul guvernatorul regiunii o- „a comis un act de rebe-

cipat la dezbateri în calitate de invitat, a declarat în legătură cu evenimentele petrecute în Congo că „este vorba despre o vastă conspirație" care are drept scop „înlăturarea actualului guvern și instaurarea la putere a unui regim care să reprezinte interesele financiare străine". Reprezentantul congolez a arătat că recrutarea mercenarilor a fost efectuată în unele state din Europa occidentală. El a cerut Consiliului de Securitate să invite aceste state, care sînt de altfel și membre ale O.N.U., să ia măsuri pentru încetarea recrutării de mercenari pe teritoriul lor.A luat apoi cuvîntul reprezentantul Uniunii Sovietice, N. Fedorenko, care a arătat că în urma unei intervenții imperialiste a fost pusă în pericol pacea în Africa Centrală.- El a cerut Consiliului de Securitate să tragă concluziile necesare și să a- dopte măsuri care să lichideze acțiunile forțelor care au declanșat agresiunea.Roger Seydoux, reprezentantul Franței, a exprimat părerea că reprezentanții Republicii Congo (Kinshasa) trebuie să furnizeze informații suplimentare în legătură cu cauzele pentru a liului să noștințăReprezentantul Statelor Unite, William Buffum, a afirmat că S.U.A. „sprijină eforturile" guvernului central congolez pentru restabilirea ordinii publice și autorității în întreaga țară.Au mai luat apoi cuvîntul reprezentantul Republicii Mali — Moussa Leo Keită, Nigeriei — J. T. Iyalla, și Marii Britanii — lordul Caradon.Președintele în funcție al Consiliului de Securitate, E Menonnen (Etiopia) a amînat apoi dezbaterile pînă vineri ora 20,00 (G.M.T.), (ora 22,00 — ora Bucureștiului).

evenimentelor petrecute se da posibilitatea consi- delibereze în deplină cu- de cauză.

KINSHASA 7 (Agerpres). — Orașul congolez Bukavu, ocupat timp de două zile de mercenarii parașutați din două avioane necunoscute, a trecut vineri sub controlul unităților armatei naționale congoleze, s-a a- nunțat oficial la Kinshasa. La Kisangani — un alt oraș congolez ocupat de mercenari — armata națională . congoleză a distrus la sol două avioane care se aflau pe aerodromul din localitate. Potrivit agenției Associated Press, în cursul nopții de joi spre vineri, armata națională congoleză a ocupat o parte din orașul Kisangani controlat de mercenari.Agențiile de presă relatează că guvernul congolez a adoptat o serie de măsuri de securitate la Kinshasa. Aeroportul internațional din capitala tării a fost închis. Forțele de securitate care asigură paza orașului și aeroportului au fost întărite. Organele securității de stat au arestat pe aeroportul internațional cîteya persoane suspecte. La Kinshasa, guvernul a adoptat măsuri de precauție împotriva colaboratorilor fostului premier congolez Moise Chombe.„Occidentul poartă o mare răspundere pentru agresiunea imperialistă a cărei victimă este Congo (Kinshasa)". se arată într-un comentariu transmis de postul de radio național din Congo.
ESHE322KEE

ADDIS ABEBA. — In urma eveni
mentelor survenite la Kisangani și Bu
kavu, Congo-Kinshasa a cerut ajutor 
militar Etiopiei, a declarat joi seara mi
nistrul etiopian de externe, Katema 
Yifru. In legătură cu aceasta, se preci
zează că ambasadorul congolez la 
Addis Abeba, J. Kabemba, a remis gu
vernului imperial un mesaj al pre
ședintelui Mobutu în care acesta soli
cită asistență militară. Un alt mesaj, în- 
minat secretarului general al Organiza
ției Unităfii Africane, Diallo Telli, soli
cită „asisfenfa colectivă a statelor 
membre ale O.U.A. împotriva agresiunii 
imperialiste declanșate în regiunile ori
entale ale Congoului (Kinshasa)".BRAZZAVILLE. — Guvernul publicii Congo (Brazzaville) a examinat în cadrul unei ședințe prezidate de Massemba-Debat situația din Congo (Kinshasa). Intr-o declarație făcută presei, ministrul informațiilor, Pierre Mouama, a relevat că guvernul său califică situația din țara vecină ca fiind cu atît mai „îngrijorătoare", cu cît ea este rezultatul intervenției mercenarilor străini, a forțelor imperialiste. Pierre Mouama a declarat, de asemenea, că guvernul său este gata să acorde sprijin, chiar militar, guvernului de la Kinshasa, în cazul în care i se va adresa o cerere în acest sens.

După șase luni de muncă 
și luptă, bilanț rodnicHANOI 7 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., Comitetul din Hanoi al Partidului Celor ce muncesc din Vietnam a organizat recent o conferință în cadrul căreia au fost trecute în revistă rezultatele obținute de oamenii muncii din Hanoi în producție și în luptă în primele șase luni ale acestui an. Imperialiștii americani au întreprins noi pași pe calea escaladării războiului, în special din aprilie, cînd au început să fie atacate zone din capitală și din suburbiile sale. Populația și forțele armate din Hanoi au respins cu curaj atacurile întreprinse, redu-

agențiile de presă transmit
Liga de luptă pentru de

mocrație în Grecia a anunțat că joi seara a încetat din viață într-uri spital din Londra, în vîrstă de 72 de ani, Stamatis Merkuris, cunoscut om politic grec, fost ministru, reprezentant al mișcării de rezistență din Grecia.

S Senatul peruvîan a votat anularea concesionă
rilor de terenuri petrolifere ■ NOI DEMONSIRATII DE PROTEST 
ÎMPOTRIVA FALSIFICĂRII ALEGERILOR DIN COREEA DE SUD H Varșovia 

după două decenii de reconstrucție

cînd la minimum pierderile cauzate de inamic și au dezvoltat continuu producția industrială și agricolă. în primele șase luni, producția la numeroase articole și în multe ramuri industriale a crescut în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea producției industriale a sporit cu 10,5 la sută, iar valoarea producției mijloacelor de producție cu 43 la sută. S-a înregistrat o creștere rapidă a producției în industria de prelucrare a lemnului, industria hîrtiei, sticlei, porțelanului, confecțiilor etc. Industria locală a acordat atenție producerii unei largi varietăți de unelte agricole și bunuri de consum. Valoarea producției întreprinderilor industriale mici și a atelierelor meșteșugărești a crescut între 23,8 și 28,7 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut. S-a pus accentul pe producția de articole necesare comunicațiilor, transporturilor și construcțiilor capitale.Datorită eforturilor depuse de cooperativele agricole din suburbiile Hanoiului s-au obținut rezultate bune în agricultură, îndeosebi producții mari de orez și porumb. Planul de producție stabilit a fost depășit atît în ceea ce privește suprafața însămînțată, cît și la producția la hectar și totală. A crescut, de asemenea, numărul animalelor.
★HANOI 7 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că forțele armate nord-vietnameze din provincia Nam Ha au doborît la 7 iulie un avion american în timpul raidurilor întreprinse asupra unor zone populate din această provincie. Un alt avion a fost doborît la 6 iulie în zona localității Vinh Linh. A- genția precizează că numărul total al avioanelor americane doborîte în R. D. Vietnam se ridică la 2 076.

ÎNTREVEDERE

N. PODGORNÎI

G. POMPIDOU

Programul politicii exter
ne a guvernului din Sierra 
LeOne a f°s* exPus președintele 
Consiliului Najional al Reformei din 
Sierra Leone, It. col. Juxon Smith, 
într-o cuvînfare radiodifuzată. Sierra 
Leone, a precizat el, pune la baza 
politicii sale externe promovarea unor 
relații de prietenie cu toate jările, cu 
respectarea suveranității și integrității 
lor teritoriale, a neamestecului în tre
burile lor interne.

ARGENTINA
n

ci-

că, în primele luni ale anului cu- i-ent, pierderile americane din Vietnamul de sud s-au ridicat la 14 la sută din totalul efectivelor).

Cu prilejul Zilei armatei, ge
neralul Julio Alsogaray, coman
dant șef al forțelor armate ar- 
gcntinene, a reluat un refren 
deseori repetat la Buenos Aires : 
regimul instaurat prin răsturna
rea lui Arturo Illia „și-a fixat 
obiective și nu termene". Aproa
pe concomitent, generalul On
gania, președintele țării, acorda 
un interviu ziarului „New York 
Times", în care admitea posibi
litatea reabilitării partidelor po
litice (interzise acum un an), dar 
ținea să adauge că nici pentru 
aceasta nu există vreun termen, 

de Stat al„Departamentul
S.U.A. — comenta cu ironie re
vista «Primera Plana»" — nu are 
de ce să fie deranjat prin decla
rații ca acelea ale lui Ongania

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

care nu fixeaza termene și dect 
nu obligă la nimic. Din partea 
nord-americană vin de aceea 
laude, bateri pe umeri. „Ultima 
manifestare de acest gen apar
ține președintelui Camerei de 
comerț nord-americane din Ar
gentina, Wallin. Elogiile acestuia 
au incomodat însă vizibil sec
toarele oficiale argentinene atît 
din pricina obîrșiei lor, cît și 
fiindcă Wallin s-a erijat în ar
bitru. El a afirmat condescen
dent : „In timpul scurt de cînd 
guvernul își exercită- funcțiuni
le, el și-aT. _ trecut la activ un 
mare număr de realizări"... Si
tuația incomodă decurgea mai 
ales din faptul că punctele tre
cute .la capitolul „realizări" erau 
tocmai acelea pe care sectoarele 
populare din Argentina le deza
probă și condamnă. Astfel lista 
de „realizări" recunoscută de 
Wallin începea cu constatarea 
că „au fost eliminate din uni
versități elementele controlate 
de comunism". Se știe că, sub 
pretextul lichidării „subversiu
nii", guvernul argentinean a pă
truns în universități cu detașa
mente militare, operînd arestări 
în rîndurile studenților și profe
sorilor.

Ziarul

7 (Agerpres). — ședință a cabine- primul ministru,BRUXELLES Vineri, după o tului belgian, Paul Vanden Boeynants, a declarat că guvernul belgian întreține relații cu guvernul congolez, și, în consecință, rămîne fidel politicii sale de neamestec în afacerile interne ale Congoului. Belgia a afirmat el — nu are nici amestec direct sau indirect în gătură cu . evenimentele care desfășoară în Congo și respinge orice acuzație sau insinuare ce i se aduce în acest sens. Boeynants a susținut că, în ultimele zile, nici un avion avînd la bord încărcătură suspectă nu a părăsit Belgia întrucît toate avioanele sînt supuse unei supravegheri stricte.

un lese

Ziarul „La Razon", observînd I că actuala panoramă politică nu , poate fi privită numai prin pris
ma recunoașterii „omnipotenței 
forțelor armate", scrie : „în țară 
domnește o stare de neliniște. I 
Echipei guvernamentale i se o- 
pun, uneori în mod izolat, alte- ' 
ori unit, diferite forțe — fostele i 
partide politice, Confederația 
Generală a Muncii și studenți- | 
mea, avînd o atitudine amenință
toare. Anul trecut, la 28 iunie. | aceste forțe păreau anihilate. Și 
totuși, azi demonstrează o vigoa
re crescîndă. Nu cumva fiindcă 
guvernul a repetat într-o ma
nieră mai • drastică greșeli și 
practici pe care le imputa celui 
precedent și promitea că le va 
evita ?" Atît în sectorul univer
sitar, cit și în alte sectoare, a- 
plicarea politicii de „mină forte" 
se face de către guvern cu pre
țul pierderii- dozei ■ de populari- . 
tate de care se bucura la I în
ceput, cînd speranțele în reno
vare nu erau încă frustrate. Re
zultatele sondajelor de opinie 
publică atestă cu prisosință a-. 
cest lucru.

Presa subliniază că la această 
scădere de popularitate contri
buie nu numai politica internă, 
dar și imaginea proiectată pe 
plan extern, îndeosebi prin in
sistența cu care a înțeles să spri
jine Statele Unite în intenția a- 
cestora de a crea o forță armată 
interamericană, precum ' și prin 
atitudinea de solidarizare cu re
gimul bolivian în ce privește re
primarea mișcării de partizani. 
Chiar zilele trecute, ziarele in
formau că un tren încărcat cu 
arme și muniții ar fi plecat din 
Argentina spre Bolivia.

VARȘOVIA 7. — Corespondentul Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmite : Delegația română, condusă de Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România, care se află în vizită oficială în R. P. Polonă, a participat vineri la o ședință la Comitetul pentru știință și tehnică al R. P. Polone, unde a luat cunoștință de organizarea și metodele de lucru ale acestei instituții. Au fost discutate, de asemenea, problemele privind cooperarea dintre cele două țări pe tărî- mul cercetării științifice.Seara, în cinstea delegației române, ambasadorul Tiberiu Petrescu a oferit un dineu în saloanele ambasadei. Au participat Eugeniusz Szyr, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinte al Comitetului pentru știință și tehnică, Mieczyslaw Lesz, vicepreședinte al comitetului, oameni de știință.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 7 iulie, Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe primul ministru al Franței, Georges Pompidou, care face o vizită oficială în Uniunea Sovietică.
Convorbiri 
sovieto-mongoleMOSCOVA 7 (Agerpres). — A- lexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit vineri la Kremlin pe J. Țe- denbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. A avut loc o convorbire în probleme de interes reciproc, care s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească, cordială.
Hotărîri 
ale guvernului ungar

Locuitorii unui s.at din Vietnamul de sud au construit adăposturi împotriva 
raidurilor trupelor „de pacificare" americano—sud-vietnameze. Printre victi

mele „pacificării" se numără și copii

Mobilările vizitei 
lui McNamara la SaigonSAIGON 7 (Agerpres). — Ministrul apărării al Statelor • Unite, McNamara, a sosit vineri la Saigon, In primele .12. ore ale.șederii sale în capitala sud-vietna-. meză el s-a întreținut în secret cu generalul Westmoreland, comandantul suprem al trupelor a- mericane din Vietnamul de sud, și cu Ellsworth Bunker, ambasadorul S.U.A. la Saigon.Se apreciază că în timpul convorbirilor McNamara s-a informat despre situația .dificilă a armatei americane supusă, potrivit generalului Westmoreland, unor „presiuni crescînde" din partea unităților Frontului Național de Eliberare. Agenția United Press International relevă că comandantul suprem american intenționează să ceară cel puțin două noi divizii pentru a ridica efectivele americane de pe teritoriul sud-vietnamez la cifra de 500 000 de militari.Noile efective vor trebui, în concepția lui Westmoreland, să dea un nou impuls „escaladării" — mai ales că în ultima vreme Statele Unite au înregistrat serioase în- frîngeri. din partea F.N.E. (revista „Nouvel Observateur" arăta recent

ANKARA 7 (Agerpres). Cercuri informate din Ankara, tate de agenția D.P.A., au anunț at joi că guvernul turc a respins cererea Statelor Unite privind transferarea bazelor militare americane din Libia în Turcia. Această cerere a fost determinată de cererea guvernului libian privind desființarea bazelor americane din Libia. Potrivit cercurilor menționate, guvernul turc a refuzat, totodată, să reprezinte interesele S.U.A. în Irak, după ce, cu prilejul conflictului
A 30-a sesiune a Conferinței internaționale de in

strucțiune publică și-a deschis lucrările la Geneva sub auspiciile UNESCO și ale Biroului International al Educației. Participă 20 de miniștri și miniștri adjuncți ai învățămîntului, precum și un mare număr de pedagogi din întreaga lume. Delegația română este condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului. Pe ordinea de zi a conferinței se află problema insuficienței de personal în învățămîntul mediu, educația sanitară în școlile primare și studierea rapoartelor pe anul 1966— 1967 ale ministerelor educației.
In Coreea de sud continuă demonstrațiile de protest ale studenților împotriva falsificării recentelor alegeri parlamentare. La colegiul'din orașul' Cvancijou, studenți au organizat vineri un miting cerînd anularea alegerilor și organizarea unei noi consultări electorale. Potrivit relatărilor din Seul, poliția sud-coreeană a intervenit pentru a împiedica demonstrația studenților care urma să aibă loc după miting. Mai mulți studenți au fost arestați.

AI IX-iea Congres al Uniunii internaționale a arhi- 
tecților (U.I.fî.) și-a încheiat lucrările la Praga. La lucrările congresului au participat 2 000 de delegați din 65 de țări. Cu acest prilej au fost organizate o [ serie de manifestări, printre care și un festival al filmelor care tratează teme din domeniul arhitecturii. Filmul românesc „Comori de artă, românească", realizat de Pavel Constantinescu, a primit premiul Comitetului internațional pentru popularizarea operelor de artă și literatură prin intermediul filmelor.

Expoziție româneas
că la Bruxelles.1,1 caP‘tala 
Belgiei s-a deschis o expoziție de 
instrumente muzicale populare 
românești, pusă la dispoziție de 
I.R.R.C.S. Sălile, în care sînt ex
puse instrumente muzicale fol
clorice românești, se bucură de 
o deosebită apreciere din partea 
specialiștilor și a publicului vizi
tator.

împotriva interzicerii 
P.C. din Germania. Noaptea trecută, pe turnul unei întreprinderi chimice din orașul vest-ger- man Manheim a fost arborat steagul roșu, iar dedesubt o mare lozincă pe care era scris : „Libertate Partidului Comunist din Germania !“. Poliția nu a reușit să-i descopere pe organizatorii acestei manifestații pentru anularea interzicerii partidului comunist.

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — Guvernul ungar a adoptat o hotă- rîre în care sînt stabilite ramurile economiei naționale și condițiile în care se poate introduce începînd de la 1 iulie 1968 reducerea săptă- mînii de lucru la 44 ore. Trecerea la acest program se va efectua treptat pînă la 31 decembrie 1970, în funcție de crearea condițiilor necesare introducerii lui. Reducerea programului va fi aplicată numai dacă nu contravine dezvoltării întreprinderii, producției, productivității, reducerii prețului de cost, dacă nu provoacă tulburări în munoa altor întreprinderi, instituții și servicii publice, precum și dacă se garantează că nu vor fi afectate salariile și cîștigurile muncitorilor.Guvernul ungar a adoptat, de asemenea, o hotărîre privind desființarea cu începere de la 1 ianuarie 1968 a restricțiilor administrative existente la vînzarea și achiziționarea de către stat a produselor agricole.- Fac excepție făina de grîu, sortimente de carne, lină și altele.

Declarație de protest a 
Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze. Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze a dat publicității o declara
ție de protest în legătură cu bom
bardarea la 29 iunie de către avia
ția americană a navei chineze 
„Hong Gi“, ancorată în portul 
Haifong. Declarația precizează că 
avarierea acestei nave comerciale 
și bombardarea recentă a unor am
barcațiuni pescărești aflate în a- 
pele teritoriale ale R. P. Chineze 
constituie acte de provocare îm
potrivă poporului chinez. Guver
nul R. P. Chineze — se spune în 
declarație — cere Statelor Unite 
încetarea imediată . a acestor acte 
piraterești, a căror responsabili
tate Ie revine în întregime.

Două decenii s_au îmPlinit de cînd Seimul R. P. Polone a a- probat planul de reconstrucție a orașului Varșovia. în cele două decenii, în capitala R, P. Polone, distrusă de război în proporție de 8\ la sută, au fost construite 40 de microraioane cu blocuri de locuit și se află în construcție alte 40. Din punct de vedere al producției, Varșovia ocupă acum locul trei pe țară.

izraelo-arab, relațiile americano- irakiene au fost rupte. Observatorii din capitala Turciei amintesc că negocierile turco-americane cu privire la revizuirea acordurilor referitoare la staționarea trupelor americane in Turcia sînt tergiversate de un an fără a se-fi ajuns la nici un rezultat. După cum subliniază aceleași cercuri, guvernul turc ar dori să pună capăt numeroaselor privilegii de care S.U.A. beneficiază în Turcia.

Comerțul sovieto-bri- 
taniC. La Moscova au început convorbirile între Nikolai Pa- tolicev, ministrul comerțului exterior al Uniunii Sovietice, și Alexandr Ross, președintele Consiliului pentru comerțul cu țările din Europa răsăriteană, creat recent în Marea Britanie. Potrivit agenției TASS, anul trecut comerțul sovieto-englez a sporit la 449 milioane ruble față de 398 milioane în 1965.
Senatul peruviana aprobat proiectul de lege prezentat de guvern care declară nule toate acordurile privitoare la concesionarea terenurilor petrolifere încheiate cu societățile străine. Potrivit agenției U.P.I., acest vot deschide pentru exproprierea aparținînd societății cane „International Company"; situate în Brea și Parinas, din

calea instalațiilor nord-ameri- Petroleum regiunile La nordul țării.

Vineri, patrioții din Aden au deschis foc asupra patrulelor britanice care 
asigurau piaza cartierului Crater din capitala acestui protectorat. Acțiunile 
patriofilor intervin la numai două zile după ce autoritățile militare britanice 
din Aden du anunțat încheierea operațiunilor întreprinse în cartierul Crater, 
care ș-a cjflat sub controlul patrioților timp de aproape două săptămîni. 
Potrivit agenției U.P.I., s-au semnalat pierderi de ambele părți. în clișeu : 

un aspect din cartier după ocuparea lui de către militarii britanici
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