
Sîmbătă, 8 iulie, in cea de-a treia zi a vizitei in regiunea București, tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Blrlădeanu, Alexandru Drăghici, losif Banc, Manea Mănescu au fost oaspeții 
țăranilor cooperatori din Roseți, ai constructorilor de pe șantierul Fabricii de prefabricate din Călărași, 
au vizitat Întreprinderea agricolă de stat Lehliu, au făcut un popas la timpurile experimentale ale 
Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.

După amiază, conducătorii de partid și de stat s-au infilnit cu activul regional de partid.

■KgM—n—aEF—iffwrimwnimBiifinBiiiiinm

Anul XXXVI Nr. 7396 Duminică 9 iulie 1967 6 PAGINI - 30 BANI

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BUCUREȘTI

Clipe de neuitat pentru cooperatorii Ion și Constantina Chiju din Roseji și pentru cei opt copii ai lor

Constructorii

raportează...
Șantierul Naval Oltenița. Toate 

navele au arborat marele pavoaz, 
brațele macaralelor au devenit 
spontan uriașe port-drapele. La 
țărm acostează vasul care poartă 
numele acestui tînăr șantier nava! 
al țării, și pe bordul căruia se află 
conducătorii de partid și de stat.

în uralele și aclamațiile entu
ziaste ale miilor de constructori 
navali, oaspeții sînt întîmpinați de 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Este prezent Mihai 
Marinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. în fața unor 
grafice și machete de nave, direc
torul șantierului, ing. Ion Cristea, 
informează pe conducătorii de 
partid' și de stat despre munca și 
realizările constructorilor de pe 
șantier, despre perspectivele de 
dezvoltare ale acestuia. în preaj
mă se află în diferite faze de con
strucție numeroase nave, mărturie 
grăitoare a măiestriei muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de pe 
șantier care, într-un timp scurt, au 
dobîndit o prețioasă experiență în 
acest domeniu. Pornind de la un 
modest atelier de construcții.și re
parat bărci pescărești, ei au reușit, 
în mai puțin de 10 ani, să constru
iască nu mai puțin de 61 de tipuri 
de nave fluviale și maritime. Ca 
urmare a investițiilor efectuate 
pentru lărgire și modernizare, în 
perioada I960—1966 de pe calele 
șantierului au pornit pe drumul 
fără pulbere al apelor peste 140 de 
vase de pasageri, motonave de 2 000 
tone, drăgi maritime și fluviale, 
remorchere etc. Dintre acestea, o 
bună parte au fost exportate.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat la acest șantier coincide 
cu un eveniment deosebit de im
portant în activitatea constructori
lor de nave — lansarea spărgăto

rului de gheață și salvatorului de 
nave „Viteazul". Vasul reprezintă 
o construcție solidă, dotată cu tot 
ce este necesar pentru a deschide 
cale liberă navigației și a putea 
salva navele aflate în primejdie. 
Din relatările specialiștilor rezultă 
că „Viteazul" nu are limită de na
vigație, ceea ce în limbaj marină
resc înseamnă că el poate străbate 
mări și oceane, rezistînd celor mai 
grele încercări.

Moment solemn. în lumina mul
ticoloră a focurilor de artificii, na
vele din preajma șantierului își 
contopesc sunetul sirenelor cu ura
lele muncitorilor și aplauzele oas
peților, salutînd lansarea „Vitea
zului" pe catargele căruia flutură 
tricolorul românesc și steagul 
partidului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu marchează evenimentul 
lansării vasului prin tradiționala 
spargere a sticlei de șampanie de 
bordajul navei. Gestul simbolizea
ză urarea ca tot ce se va atinge 
de navă să se sfarme,, iar ea să 
străbată orice furtuni.

Oaspeții vizitează halele șantie
rului, unde sînt trasate contururile 
viitoarelor vase. Gazdele dau ex
plicații asupra caracteristicilor na
velor aflate în lucru, arătînd că, în 
ultimii ani, șantierul a fost dotat 
cu numeroase utilaje moderne și 
s-au extins spațiile de producție, 
în prezent sînt efectuate însemna
te lucrări de investiții la calele de 
lansare în vederea construirii unor 
nave de 5 000 tone.

Conducătorii de partid, și de stat 
se interesează de modul cum sînt 
utilizate mașinile și agregatele din 
dotația șantierului, de folosirea 
spațiilor construite, de măsurile 
luate pentru o mai judicioasă or
ganizare a muncii și reducerea pre
țului de cost. Directorul șantieru
lui relatează că studiile întreprin
se în ultima vreme au permis lua
rea unor măsuri privind folosirea 
judicioasă a timpului de muncă, 
exploatarea rațională a mașinilor 
și utilajelor, îmbunătățirea organi
zării secțiilor de bază, a transpor
tului intern uzinal etc. Conducă
torii de partid și de stat, apreciind 
rezultatele obținute pînă acum, au 
subliniat necesitatea folosirii de
pline a marilor rezerve și posibi
lități existente.

După încheierea vizitei în sec
țiile șantierului, gazdele oferă oas
peților machete ale unor nave con
struite pe șantier.

în încheierea vizitei, pe șantier 
are loc un entuziast miting. Salu
tînd cu bucurie prezența conducă
torilor de partid și de stat în mij
locul locuitorilor orașului și raio
nului Oltenița, primul secretar al 
comitetului raional de partid, Ma
rin Nisipașu, a arătat în cuvîntul 
său că umilul tîrgușor de la văr
sarea Argeșului în Dunăre, fosta 
schelă de transport a cerealelor — 
cum era descrisă Oltenița de Vla- 
huță în „România pitorească" — 
își înscrie astăzi numele printre

RIDICAREA NIVELULUI ACTIVITĂȚII

ECONOMICE — SARCINĂ ESENȚIALĂ 

A TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR 

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Oltenița

Dragi tovarăși,

înainte de toate vă transmit dv., 
muncitorilor șantierului naval, tu
turor locuitorilor orașului Olteni
ța, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului. 
Am ascultat cu interes cele rela
tate de tovarășul Cristea, directo
rul șantierului, și de ceilalți tova
răși privind rezultatele obținute în 
muncă de cei 2500 de salariați ai 
șantierului, colectiv care-și îndepli
nește cu cinste sarcinile trasate de 
partid. Lansarea spărgătorului de 
gheață „Viteazul", la care am asis
tat, constituie o mărturie a hăr
niciei și priceperii colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri ai 
acestui șantier. Cunoaștem rezulta
tele obținute aici în decursul ulti
milor ani ca și în prima jumăta
te a anului în curs. Ele sînt bune. 
Prin munca dv. aduceți un aport 
însemnat, alături de celelalte se
lective din orașul dv., din regiunea 
București, la înfăptuirea vastului 
program de dezvoltare în ritm ra- 

orașele țării cuprinse în ritmul în
noitor al industrializării socialiste. 
Urmașii hamalilor din port, ai dul
gherilor de bărci pescărești, de 
acum 25 de ani — a spus vorbito
rul — construiesc astăzi nave mo
derne de 2 000 tone și în curînd 
de 5 000 tone.

Anii cincinalului, a conținu^ el, 
sînt ani de avînt pentru locuitorii 
raionului Oltenița. Aici a început 
construirea celei măi mari fila
turi de bumbac și fire sintetice din 
țară, vor lua ființă un modern 

pid a industriei noastre socialiste 
elaborat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Pentru frumoasele rezulta
te obținute pînă acum vă felicităm 
din toată inima (Aplauze puternice).

în următorii ani șantierul dv. va 
cunoaște o dezvoltare continuă. A- 
ceasta, precum și construirea în 
oraș a unei întreprinderi cu peste 
3 000 de muncitori, va contribui la 
situarea orașului Oltenița în ria
dul centrelor muncitorești dezvol
tate din țara noastră. Aceste pre
ocupări constituie parte integrantă 
a politicii partidului nostru de in
dustrializare socialistă, de ridicare 
treptată a tuturor raioanelor și lo
calităților care au moștenit din 
trecut o slabă dezvoltare econo
mică.

Dv., locuitori ai orașului Olte
nița, vă mîndriți pe drept cuvînt 
cu ceea ce ați realizat. întregul 
nostru popor are temei să se mîn- 
drească, să fie mulțumit cu ceea 
ce a înfăptuit. Cunoașteți că reali
zările obținute în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, a. științei și 

combinat de îngrășare a taurine
lor, un nou S.M.T. în comuna He- 
răști, noi instituții social-culturale. 
Alături de industrie și sub in
fluența ei binefăcătoare, se dez
voltă intensiv și multilateral agri
cultura raionului.

Vizita dumneavoastră în orașul 
și raionul Oltenița, a încheiat vor
bitorul, va stimula hărnicia și en
tuziasmul cu care locuitorii aces
tor meleaguri înfăptuiesc politica 

, partidului pusă în slujba înfloririi 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

Luînd cuvîntul în cadrul mitin
gului, muncitorul fruntaș Tache 
Cernica a spus : Vă raportăm cu 
mîndrie că la Șantierul Naval Ol
tenița 1 100 muncitori își perfec
ționează pregătirea profesională în 
cadrul diferitelor forme de califi
care, 150 de tineri urmează liceul 
seral, iar alții sînt studenți la In
stitutul politehnic. în centrul pre
ocupărilor muncitorilor noștri se 
află creșterea priceperii și măies
triei lor profesionale, știind că în 
acest fel pot contribui mai mult la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției, la realizarea unor produse 
de bună calitate.

Cei 23 de ani de la eliberarea 
țării, ani pe care i-am trăit mun
cind și construind, a arătat vorbi
torul, dovedesc din plin că Partidul 
Comunist Român nu cunoaște țel 
mai înalt decît fericirea poporului. 
El a exprimat recunoștința fier
binte față de grija pe care o poartă 
partidul pentru dezvoltarea țării, 
bunăstarea celor ce muncesc, pen
tru forța și viitorul patriei noastre, 
pentru acțiunile energice, pătrunse 
de realism și răspundere Țață, de 
pacea omenirii, pe care partidul și 
guvernul țării le întreprind pe plan 
internațional.

în cuvîntul său, Inginerul Ion 
Cristea, directorul șantierului, a 
evocat drumul străbătut de con
structorii de nave de la începutu
rile activității lor pînă la lansarea 
celei de-a 42-a motonave de 2 000 
tone. Investițiile importante alocate 
au dus an de an la sporirea bazei 
tehnico-materiale a întreprinderii, 
în 1970 se va atinge o producție 
globală cu 67 la sută mai mare față 
de 1966. Această cifră, prefigurînd 
chipul modern al șantierului, cere 
din partea constructorilor strădu
ințe sporite pentru a se menține 
mereu în pas cu tot ceea ce este 
nou în tehnica construcțiilor na
vale, pentru a realiza produse care 
să se poată întrece cu cele mai 
bune vase realizate peste hotare.

In acțiunea de așezare pe baze 
științifice a producției și a muncii, 
a spus în încheiere vorbitorul, de 
folosire cu maximum de randa
ment a timpului de lucru, conti
nuă să fie scoase la lumină noi 
rezerve în scopul sporirii eficien
ței activității economice, pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcini
lor trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

întîmpinat cu urale șl vii a- 
plauze a luat apoi cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

culturii sînt bune. Dar în același 
timp știm, tovarăși, că mai avem 
mult de făcut pentru a asigura ca 
țara noastră să devină o țară cu o 
industrie avansată, să ajungă la 
nivelul țărilor dezvoltate din punct 
de vedere economic. Pe această li
nie se înscrie și programul de dez
voltare multilaterală a țării adop
tat de Congresul al IX-lea al parti
dului, pe această linie a început 
să se lucreze, pe baza hotărîrilor 
recentei plenare a Comitetului 
nostru Central, la elaborarea nou
lui plan cincinal. Noi dorim ca, 
unindu-ne forțele, organizîndu-ne 
mai bine activitatea, gospodărind 
mai bine mijloacele materiale și 
financiare de care dispunem, să 
reușim ca într-un termen relativ 
scurt să lichidăm definitiv rămî- 
nerea în urmă, iar România socia
listă să ajungă la nivelul țărilor 
avansate. Realizările de pînă acum 
constituie o garanție că vom în
deplini programul, sarcinile pe 

{Continuare în pag. a Il-a)

„TEXTILA" - Botoșani 
a lichidat contul

De cîțiva ani, situația economi- 
co-financiară a întreprinderii noas
tre s-a îmbunătățit simțitor mai 
ales în ce privește rentabilizarea 
producției. Anul trecut, de pildă, 
bilanțul contabil a consemnat un 
beneficiu de peste 10 milioane lei. 
Deci, în ansamblu, rezultatele ar 
putea mulțumi. în detaliu însă nu 
avem nici un motiv să stăm liniș
tiți. în același an, 1966, la 17 
sortimente s-au înregistrat pier
deri care au diminuat beneficiile 
cu circa 7 milioane lei. Mergîn- 
du-se pe o cale mai lejeră, cu pri
lejul dezbaterii cifrelor de plan pe 
1967, s-au prevăzut din nou să 
menținem în fabricație 4 produse 
nerentabile, a căror pierdere anua
lă trebuia să se ridice la 1 216 000 
lei. N-am putut însă să mai admi
tem această stare de lucruri. Indi
cațiile plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966 erau clare și, de 
aceea, s-a trecut decis, din primele 
zile ale semestrului I, la identifica
rea soluțiilor capabile să asigure 
rentabilizarea tuturor produselor 
noastre.

De la început nu s-au tolerat 
nici un fel de improvizații. Un co
lectiv de specialiști și muncitori 
fruntași au analizat în amănunți
me, pe fiecare fază de producție, 
ce anume trebuie întreprins pentru 
a se închide o dată pentru totdeau
na și aceste patru canale de risi
pă, reprezentate prin fiecare din 
aceste produse nerentabile în parte. 
S-a conturat un amplu plan de mă
suri. între altele, s-a prevăzut re
ducerea orelor de staționare a răz
boaielor, cit și a frecvenței ruperi
lor, diminuarea consumului de ma
terii prime — prin asigurarea re
zervei normale de fir la canetat — 
folosirea sulurilor finale cu lun
gime maximă, revizuirea rețe
telor de vopsire, micșorarea neîn
treruptă a cheltuielilor indirecte, 
în secția de finisaj s-a preconizat 
trecerea la lucrul în trei schim
buri în loc de două, ceea ce în
semna folosirea completă și mai 
productivă a timpului de lucru și 
a utilajelor. Concomitent, în planul 
amintit s-a mai stabilit să se

Luni sosește în București cancelarul 
federal al Republicii Austria, 

dr. Josef Klaus
La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 

Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, luni sosește în Bucu
rești cancelarul federal al Republicii Austria, dr. Josef Klaus, 
pentru a face o vizită oficială în țara noastră.

Josef Klaus s-a 
născut la 15 au
gust 1910 la 
Mauthen (Carin- 
tia), a urmat gim
naziul la Klagen
furt, iar mai tir- 
ziu a studiat lo 
Marburg pe Lalm 
fi la Viena, unde 
a devenit doctor 
în științe juridice. 
După o scurtă 
practică de tribu
nal a fost secretai 
al liderului sin
dicatelor creștine, 
mai tîrziu direc
tor adjunct al Di
recției Economiei 
Naționale din Ca
mera Muncii din 
Viena, iar după 
anul 1945 a acti
vat în domeniul 
specialității sale.

Din 1949 pînă 
în 1961 dr. J. 
Klaus a fost șeful 
landului Salzburg; 
din 1952 este și 
președinte al sec
ției din landul 
Salzburg a Par
tidului Populist 
Austriac.

In aprilie 1961 
a fost numit mi
nistru federal al finanțelor; după ale
gerile pentru Consiliul Național din 
1962 s-a retras din această funcție. 
De la 26 septembrie 1963, dr. Klaus 
este președinte federal al Partidului 
Populist Austriac, la 2 aprilie 1964 a 
fost numit cancelar federal.

La alegerile pentru Consiliul Na
țional din martie 1966, Partidul Popu
list Austriac a obținut majoritatea 
absolută. Dr. J. Klaus a fost reînsăr- 
cinat cu formarea noului guvern fe
deral alcătuit numai din reprezentanți 
ai Partidului Populist.

In ultimii ani, relațiile dintre po
porul român ;i poporul austriac s-au 
dezvoltat tot mai mult. O contribuție

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC 
DIN VIETNAM 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII DEMOCRATE ' VIETNAM

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Mi

niștri al Republicii Socialiste România vă exprimă întreaga lor corn? 
pasiune și sincere condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a ge
neralului de armată Nguyen Chi Thanh, membru al Biroului Politic și 
secretar al Comitetului Central al Partidului celor ce muncesa din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului Suprem al Apărării Naționale, fiu de
votat al poporului vietnamez, care și-a consacrat întreaga viață luptei 
pentru libertatea și independența patriei.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA’

pierderilor 
planificate

scurteze cu 6 luni durata de intrare 
în funcționare a unor mașini noi, 
obiectiv care s-a și realizat, de 
altfel.

Nu ne-am limitat doar la stabi
lirea obiectivelor pe care, în parte, 
le-am enumerat. Pentru a nu tă
răgăna ■ îndeplinirea lor, s-au re
partizat sarcinile pe oameni și faze 
de producție, indieîndu-se date 
precise de înfăptuire. Fiecare ca
dru din colectivul de conducere 
a răspuns direct de cîte un 
capitol al planului. La secția de 
finisaj,- de pildă, unde rețetele de 
vopsire aveau un mare consum de 
coloranți și alte chimicale, respon
sabilitatea a avut-o inginerul șef. 
Procedîndu-se așa, strădaniile 
noastre, de a reduce cheltuielile de 
fabricație și la aceste ultime 4 
produse, nu au fost zadarnice. 
Bunăoară, numai Ia atelierul chi
mic s-a obținut o reducere de 
640 000 lei a costurilor de produc
ție la cele 4 articole nerentabile. 
Adăugind aici și sumele realizate 
în alte secții și ateliere, cifra eco
nomiilor se ridică la 1291000 lei. 
Nu numai că s-a „eradicat" pierde
rea, dar sîntem de pe acum în po
sesia unei economii reale supli
mentare la prețul de cost de circa 
75 000 lei. Din firele și bumbacul 
puf economisit în primul semestru 
din acest an s-au produs 120 000 
m.l. de țesături peste plan.

Ing. Augustin CORDOȘ 
directorul uzinelor textile 
„Moldova-Botoșani

(Continuare în pag, a V-a)

importantă la intensificarea acestor 
legături a adus-o vizita în Austria, în 
anul 1965, a președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer. Se 
dezvoltă simțitor colaborarea econo
mică, schimburile culturale și tehni- 
co-științifice dintre cele două țări.

Vizita în România a Excelenței Sale 
domnului dr. Josef Klaus va constitui 
un nou pas înainte pe calea întăririi 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Austria.

Urăm cancelarului federal al Aus
triei , un călduros bun venit în țara 
noastră /
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
(Urmare din pag. I)

NOASTRE SOCIALISTE

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

la mitingul din Călărași
Dragi tovarăși,

dezvol-a putea să (Continuare în pag. a ni-a)

Locuitorii din comunele și

lor au venit Radu Sinișteanu, prim 
secretar al Comitetului raional de 
partid Călărași, Stere Nichifor, 
președintele sfatului popular ra
ional, Nicolae Lețea, prim secre
tar al comitetului orășenesc de

„Bine-ați venit la Călărași 1“

,Oastea iui Mihai“ la Călugăreni. Aspect de la evocarea istorică a bătăliei în care armata lui Mihai Viteazul a cîștigat o biruinjă strălucită împo- 
triva cotropitorilor pămîntului străbun

să-și întîmpine oaspeții 
un grup de băieți și fete 
brațele conducătorilor de 
și de stat cu buchete de 
oferindu-le coșulețe de 
Directorul S.M.T. Cuza

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
orașul Oltenița. De o parte și de 
alta a șoselei, de-a lungul traseu
lui, mii de oameni își manifestă 
sentimentele de dragoste pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
patria noastră socialistă. Pe pangli
ca drumului, în fața mașinilor sînt 
așternute adevărate covoare de 
flori, mii de stegulețe și eșarfe 
multicolore întregesc cadrul sărbă
toresc.

După ce au vizitat Șantierul na
val Oltenița, conducătorii de par
tid și de stat au fost, în cursul zilei 
de vineri, oaspeții întreprinderii 
Agricole de Stat Ulmeni, una dintre 
cele mai moderne unități din a- 
gricultura raionului Oltenița; spe
cializată în creșterea și îngrășarea 
pe cale industrială a porcinelor. La 
intrarea în întreprindere, conducă
torii de partid și de stat sînt în- 
tîmpinați de Angelo Miculescu, 
primvicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, ing. Nico
lae Balmuș. directorul I.A.S. Ul
meni, de specialiști și numeroși lu
crători ai întreprinderii.

In fața unor grafice și panouri 
ilustrative are loc o discuție cu 
caracter de lucru. Directorul în-

înaintată 
urez din toată

care ni le propunem. Izvorul aces
tei certitudini îl constituie politica 
marxist-leninistă a Partidului Co
munist Român, ' hărnicia' clasei 
muncitoare, a întregului nostru po
por care urmează neabătut politica 
partidului, știind că aceasta cores
punde pe deplin intereselor sale 
vitale. (Aplauze puternice).

Desigur, tovarăși, va fi necesar 
să depunem în continuare eforturi 
pentru o mai bună organizare a 
întregii noastre activități, pentru 
întărirea disciplinei în producție, 
spre a folosi cu chibzuință fiecare 
minut de muncă ; numai astfel vom 
putea obține creșterea rapidă a 
bogăției patriei și pe această bază 
să creăm condiții pentru ridicarea 
continuă a nivelului de viață al în
tregului popor.

După cum știți, recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului a 
hotărit ca, începînd de la 1 august, 
să fie ridicate salariile mici, 
realizînd astfel cu un an mai devre
me sarcina trasată de Congresul 
al IX-lea privind stabilirea salariu
lui minim la 700 de lei. Faptul că 
am reușit să luăm aceste măsuri 
încă de acum se datorește rezulta
telor obținute în îndeplinirea pla
nului din industrie, atît în 1966, cît 
și în primele 6 luni ale acestui an, 
producției bune obținute în agricul
tură anul trecut și perspectivelor 
din acest an. Am putut adopta a- 
ceste măsuri datorită faptului că 
muncitorimea, țărănimea, intelec
tualii au reușit nu numai să în
deplinească dar să și depășească 
sarcinile de plan privind creșterea 
producției de bunuri materiaîe, a 
productivității muncii, realizarea de 
economii. Stă deci în puterea noas
tră, a tuturor, ca muncind cu hăr
nicie, obținînd rezultate tot mai 
bune în întreaga activitate, să 
creăm condiții pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de viață al po
porului. Sîntem convinși că clasa 
noastră muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, vor îndeplini în cele 
mai bune condiții și vor depăși 
sarcinile planului cincinal. Și sîn
tem încredințați că muncitorii de 
la șantierul naval Oltenița și din 
alte întreprinderi ale orașului își 
vor aduce și în viitor din plin con
tribuția la progresul general al pa
triei noastre, socialiste (Aplauze în
delungate).

Doresc, în' încheiere, să vă urez 
din toată inima noi succese în ac
tivitatea dv., să produceți nave și 
mai bune, de 2 000 și chiar de 5 000 
tone, care, străbătînd fluviile, să 
ducă vestea despre hărnicia munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor 
din Oltenița. Lumea să spună : iată 
ce muncitori, burii sînt românii, și 
mai cu seamă cei din Oltenița, care 
fac lucruri bune — dacă te sui pe 
navele construite de ei nu-ți e frică 
să mergi cu ele.

Vă doreșo multă sănătate și feri
cire la toți I (Aplauze puternice, 
urale).

Sub îndrumarea comuniștilor, am 
înființat cu ani în urmă coope
rativa noastră agricolă și de a- 
tunci am obținut rezultate din ce 
în ce mai bune. An de an, pro
ducțiile la hectar au crescut. De 
aici și răsplata bogată a muncii 
noastre despre care vorbesc noile 
locuințe înălțate pe mai toate uli
țele. sutele de antene de radio 
și televizor, chipurile luminoase 
ale oamenilor.

Desigur, cele obținute pînă a- 
cum nu ne mulțumesc pe deplin.

...Coloana de mașini pătrunde a- 
nevoie pe ștrăzile orașului Că
lărași, ’înțesate de o mare mul
țime de oameni, pare îi salută cu 
dragoste și recunoștință pe con
ducătorii României .socialiste. La 
sediul sfatului popular orășenesc 
le-a fost prezentată schița de dez
voltare a orașului și raionului Că
lărași;.

în centrul orașului are loc apoi 
un miting.

Luînd cuvîntul, primul secretar 
al comitetului orășenesc de 
partid, Nicolae Lețea, arată că o- 
rașul Călărași trăiește momente 
emoționante prilejuite de vizita 
conducătorilor de partid și de stat. 
Trecînd apoi în revistă numeroa
sele înfăptuiri economice, sociale 
și culturale, care au dat o înfăți-

locuitorilor din Călărași și cum își 
realizează planul astăzi combina
tul. Cred că tovarășul inginer ne-a 
dat perspectiva din 1970 pentru a 
nu ne înfățișa un lucru mai ne
plăcut și anume că planul nu se 
realizează acum nici în proporție 
de 5O°/o. Or, pentru acest combinat 
s-au cheltuit bani mulți. Poporul 
nostru — doar lui îi aparțin toate 
mijloacele financiare și materiale 
— a alocat însemnate sume pen
tru construirea combinatului, pen
tru valorificarea paielor — această 
bogăție a Bărăganului — dar a in
vestit pentru ca lucrul acesta să-i 
aducă un beneficiu, să contribuie 
la creșterea avuției materiale, a 
bunăstării oamenilor muncii. Or, 
dacă lucrezi în pagubă, nu numai 
că nu poți să aduci un plus de bo
găție, dar consumi și ceea ce ai. Or, 
noi considerăm că trebuie să mun
cim în așa fel, să gospodărim în 
așa fel mijloacele financiare și de 
producție ale întreprinderii încît 
nu numai să nu mîncăm ceea ce 
avem, dar să realizăm și beneficii 
în plus pentru

tăm în continuare economia națio
nală, știința și cultura, să ridicăm 
nivelul de viață al poporului nos
tru.

Iată de ce este bine ca tovarășii 
chimiști din Călărași să facă totul 
pentru ca în cel mai scurt timp 
combinatul lor să lucreze cu în
treaga capacitate și să aducă, pe 
lîngă recuperarea investițiilor, - be
neficii clasei muncitoare și poporu
lui. E o sarcină de cinste și noi 
credem că întregul colectiv va ști 
să o îndeplinească. (Aplauze puter
nice).

Orașul Călărași, care a devenit 
un centru industrial în anii cons
trucției socialiste, are perspecti
va de a cunoaște o înflorire și mai 
puternică, atît prin construirea de 
noi întreprinderi industriale, cît și 
prin dezvoltarea activității celor în 
funcțiune. Revine muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor sarcina 
de a depune toate eforturile pentru 
îmbunătățirea continuă a activită
ții în producție, pentru folosirea

Dați-mi voie să vă transmit dv., 
tuturor locuitorilor orașului Călă
rași, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului 
și a guvernului republicii noastre 
socialiste. (Aplauze, urale).

în vizita pe care o facem în re
giunea București ne-am întîlnit cu 
zeci și sute de mii de muncitori, 
țărani, intelectuali,, bărbați, femei, 
tineri care ne-au vorbit cu entu
ziasm despre realizările minunate 
pe care le obțin în înfăptuirea 
programului trasat de Congresul 
al IX-lea al partidului. Și oamenii 
muncii din Călărași au realizări în
semnate. Noile întreprinderi mo
derne chimice, de confecții au o 
importanță deosebită pentru econo
mia orașului Călărași, dar și pen
tru economia țării în general. In
ginerul șef al Combinatului de ce
luloză și hîrtie ne-a vorbit despre 
ponderea pe care o va avea com
binatul în 1970 în producția de 
hîrtie. Desigur că este o perspec
tivă foarte îmbucurătoare. Dar 
poate era bine să fi arătat în fața

■Dorim și sîntem siguri că vom 
reuși ea de pe cele 2 400 ha culti
vate să scoatem mai multe pro
duse, știind că pămîntul nostru 
este darnic .cu oamenii harnici : în 
acest an, primele roade ale pămîn
tului sînt bune, obținem 3 264 kg 
orz și 2 400 kg grîu la ha.

Vă adresez din toată inima, 
scumpe tovarășe Ceaușescu și dragi 
oaspeți, urarea de a trăi mulți ani 
pentru- ca- împreună să ne bucu
răm de roadele îmbelșugate ale 
politicii partidului nostru, de dăr
nicia mîndrului nostru pămînt ro
mânesc".

în aclamațiile mulțimii, întîmpi- 
nat cu ovații și urale a' luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Adresîndu-șe celor*de față, tova
rășul Nicolae Ceaușescu â spus : Vă 
transmit dumneavoastră, cooperato
rilor, lucrătorilor din gospodăria 
agricolă de șțai Mînăstirea, un sa
lut călduros din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist.

Am ascultat cele spuse de tova
rășul președinte al cooperativei cu 
privire la rezul’ațele obținute pînă 
acum și la perspectivele unei re
colte bune în acest an, Desigur, 
2 409 de kg de grîu la hectar în
seamnă o recoltă bună și se pare 
că vor fi bune și recoltele de po
rumb și celelalte culturi. A- 
ceasta dovedește ce largi posibili
tăți are agricultura noastră socia
listă, deci și cooperativa dumnea
voastră, ca folosind mai bine mij
loacele mecanizate, îngrășămintele, 
semințe de calitate, aplicînd învă-

In centrul comunei are loc apoi o 
însuflețită intjlnire a conducăto
rilor de partid și de stat cu cetă
țenii din Mînăstirea. Adresînd oas
peților un călduros „bun sosit" din 
partea cetățenilor comunei, Ste- 
lian Cbițu, președintele coopera
tivei agricole, a șpuș :

„Prilejul de a vă primi în mij
locul nostru ne umple inima de 
bucurie, fiind încă o dovadă a 
legăturii trainice dintre popor și 
conducătorii partidului și ai țării..

Istoria așezării noastre, poves
tită astăzi de bătrîni, se aseamă
nă cu aceea a tuturor satelor din 
împrejurimi, care cu decenii în 
urmă făceau parte din întinsele 
domenii regale. Dar noi, mînăstire- 
nii, am iubit dintotdeauna mun
ca și libertatea, Aici s-a născut 
și dintre noi a plecat în lume A- 
lexandru Sahia, scriitorul care s-a 
dăruit cu trup și suflet cauzei co
munismului. Pentru noi este o deo
sebită mîndrie să spunem „un a- 
semenea om a fost consăteanul 
nostru".

șare nouă Călărașilor, vorbitorul a 
exprimat hotărîrea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din loca
litate, de a se afirma și de aici îna
inte ca o forță înaintată în înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor tra
sate de oel de-al IX-lea congres al 
partidului.

Salutul colectivelor de întreprin
deri din Călărași a fost adus apoi 
de Olimpia Ioncscu, muncitoare la 
Fabrica de confecții. Ea a exprimat 
recunoștință fierbinte față de partid 
pentru înțelepciunea cu care con
duce poporul nostru pe drumul so
cialismului și comunismului. „Ca 
mamă — a spus ea — simt din plin 
grija cu care sîntem înconjurate, 
noi femeile, numeroasele înlesniri 
pe care statul ni le acordă, pentru 
a spori și mai mult rolul nostru în 
muncă, în familie și în societate, în 
creșterea și educarea copiilor noș
tri. Sîntem mîndri de politica ex
ternă activă a partidului și statului 
nostru, de inițiativele pătrunse de 
grija pentru soarta omenirii pe care 
reprezentanții țării noastre le iau 
în forurile internaționale".

Inginerul șef al combinatului de 
celuloză și hîrtie, Leonard Muntea- 
nu, a exprimat mîndria oamenilor 
muncii din Călărași de a lucra î.n- 
tr-unul din cele mai mari combi
nate chimice din țară noastră, ca.re 
aduce o însemnată contribuție Ia 
industrializarea acestei părți a ță
rii. El a exprimat angajamentul 
colectivului în care lucrează de a 
depune toate eforturile pentru a li
chida ' rămînerilă în urmă din a- 
ceaștă unitate 'industrială, de a rea
liza în cursul acestui an producția 
planificată la toate instalațiile.

în numele intelectualilor din Că
lărași,'profesorul Constantin Ionel, 
directorul liceului nr. 1'din locali
tate, a mulțumit conducerii de 
partid și de stat pentru grijă deo
sebită arătată dezvoltării rețelei de 
școli și instituții culturale,pentru 
condițiile prielnice create intelec
tualilor. în vederea desfășurării no
bilei activități de educare și de 
modelare a celui mai curat și sen
sibil material i— omul în. formare, 
elevul de astăzi; ,E1 a exprimat an
gajamentul cadrelor didactice de a 
îmbogăți tradiția învățămîntului 
românesc, de a-i adăuga noi stră
luciri și frumuseți, de a dărui pa
triei noastre cetățeni animați de 
idealuri înalte, socialiste.

In încheierea mitingului, a 
luat cuvîntul tovarășul' NICOLAE 
CEAUȘESCU.

partid, Petre Dobrescu, președin
tele sfatului popular orășenesc.

In aplauzele miilor de cetățeni 
veniți 
dragi, 
umplu 
partid 
flori, 
fructe.
Vodă, Ion Năstase, invită pe oas
peți să viziteze stațiunea. El re
latează că această unitate modernă 
promovează cu consecvență indi
cațiile partidului privind extinde
rea mecanizării lucrărilor agrico
le în cele 10 cooperative agricole 
pe care le deservește. Pentru me
canizatorii acestui S.M.T. este un 
titlu de mîndrie faptul că i-au 
sprijinit pe cooperatori să obțină 
anul trecut, de pe aproape 7 000 ha, 
recolte de 3 525 kg porumb la hec
tar. Anul acesta promit o recoltă 
și mai îmbelșugată. Spiritul de 
inițiativă al mecanizatorilor, gos
podărirea exemplară a puternicei 
baze tehnico-materiale cu care este 
înzestrată stațiunea au permis ca 
anul acesta să fie realizate econo
mii la prețul de cost în valoare 
de 757 000 lei.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. s-a interesat de măsurile 
luate de conducerea stațiunii pen
tru îmbunătățirea organizării mun
cii și folosireajudicioasă' a. cadre
lor de liiecanizatori, a făcut reco
mandări privind perfecționarea 
continuă a activității, reducerea 
prețului de cost., Apreciind rezul
tatele dobîndite, tovarășul. Nico
lae Ceaușescu a urat colectivului 
de muncitori și specialiști ai sta
țiunii să obțină noi și importante 
succese în muncă.

aducem omagiul nostru lui Ale
xandru Sahia, scriitor militant pen
tru o literatură marxistă. El a fost 
unul din acei scriitori care, deși a 
trăit puțin, a adus o contribuție în
semnată, tocmai în anii grei ai re
gimului burghezo-moșieresc, la pu
nerea bazelor unei asemenea lite
raturi noi, care să oglindească.- rea
litatea din țara noastră, năzuințele 
clasei muncitoare, țărănimii munci
toare, ale popărulții nostru dornic 
de libertate și dreptate socială, să-i 
inspire pe oamenii muncii în lupta 
lor pentru cucerirea unei vieți mai 
bune.

Aducînd omagiul lui Sahia, așa 
cum am adus omagiu și altor 
scriitori de seamă ai patriei noas
tre, noi subliniem prețuirea pe care 
partidul nostru o acordă tuturor 
acelora care intr-un fel sau altul 
și-au adus contribuția la lupta po
porului nostru pentru lichidarea 
vechii orînduiri, pentru o viață mai 
bună, și fără îndoială că în lumi
narea, în mobilizarea poporului un 
rol însemnat au scriitorii. Partidul 
nostru prețuiește pe cei ce prin în
treaga lor viață au dovedit că pun 
totul în slujba poporului, în slujba 
patriei. Facem aceasla pentru ca 
generațiile de astăzi, tineretul, și 
mai cu seamă oamenii de litere, de 
artă, să înțeleagă că ceea ce do
rește poporul de la ei este să-și 
consacre talentul, priceperea lumi
nării poporului, mersului său îna
inte spre o viață mai bună, dar și 
spre o cultură tot mai

In încheiere vă 
inima succese și mai mari, recolte 
lot mai bogate pe ogoarele coopera
tivei, și' ale gospodăriei de stat, 
pentru că numai pe această cale 
veți reuși să obțineți și dumnea
voastră venituri mai mari și să con- 
tribuiți la creșterea avuției mate
riale a patriei noastre. Multă să
nătate și fericire, tovarăși. (Cuvîn- 
tarea secretarului general al C.C. 
al. P.C.R a fost subliniată de vii și 
puternice aplauze).

Luîndu-și rămas bun de la har
nicii locuitori ai comunei Mînăs
tirea, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre Călă
rași.
satele care se înșiruie de-a lungul 
șoselei fac oaspeților' o caldă ma
nifestație. Oaspeții fac un popas la 
S.M.T. Cuza Vodă. în întîmpinarea

precum și un mod de a gîndi în 
perspectivă propriu celor mai 
buni conducători ai unităților 
agricole socialiste, De altfel, a- 
cest spirit de bun gospodar se 
observă pregnant la tot pasul. încă 
din primii ani de la înființarea co
operativei, aici ap fost înălțate nu
meroase construcții bune și ieftine, 
prin folosirea materialelor și mij
loacelor locale, Aceasta a permis 
cooperativei să investească mai 
mulți bani în procurarea de anima
le de prăsilă, mijloace de transport 
etc. In mod sintetic dezvoltarea 
cooperativei este reflectată în creș
terea, an de an, a avuției obștești, 
care actualmente depășește 11 mi
lioane lei.

în continuare, oaspeții vizitează 
Muzeul memorial „Alexandru Sa
hia" din localitate, amenajat în 
casa în care s-a născut scriitorul. 
Conducătorii de partid și de stat se 
opresc în fața exponatelor, care 
ilustrează viața și activitatea de 
militant comunist a lui Alexandru 
Sahia, Șînt cercetate cu interes 
cărțile și manuscrisele scriitorului, 
numere originale ale ziarelor și re
vistelor „Bluze albastre" și „Veac 
Nou", editate la îndemnul Partidu
lui Comunist Român, precum și alte 
publicații la care el a colaborat în 
decursul bogatei sale activități pu
blicistice și literare.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat au scris în cartea 
de onoare ; „Am poposit cu dra
goste și respect în casa care adă
postește Muzeul memorial „Ale
xandru Sahia", pentru a cinsti 
una dintre cele mai luminoase fi
guri ale literaturii noastre revo
luționare, pe unul din militanții de 
seamă ai Partidului Comunist Ro
mân. Viața și opera lui Alexandru 
Sahia constituie un exemplu de 
abnegație și devotament față de 
cauza clasei muncitoare, față de in
teresele fundamentale ale poporului 
român".

țămintele științei agricole să reali
zeze producții tot mai mari, și prin 
aceasta să asigure creșterea bună
stării fiecărui cooperator, a avuției 
generale a patriei socialiste.

Am vizitat ogoarele irigate.'Fap
tul că față de .200 ha. în anul trecut 
ați ajuns să irigați în acest an 700 
de ha, și aveți posibilitatea, cu lu
crările de pînă • acum, să ajungeți 
la 1 000 și în perspectivă la 1 800 
de ha, este un lucru bun, pentru că 
pe această cale veți reuși să smul
geți ogoarelor recolte și mai mari. 
Veți reuși să realizați în practică 
hotărîrile Congresului al IX-lea al 
partidului privind irigarea unei 
suprafețe însemnate. După cum 
știți la congres s-a stabilit să fje 
irigate circa 400 000 de ha, iar ulte
rior plenara Comitetului Central a 
adăugat la acestea încă cîteva sute 
de mii de ha care să fie irigate de 
către cooperativele agricole. Se pare 
că ceea ce se va iriga din fondu
rile statului, cu cele ce vom rea
liza cu mijloacele cooperativelor 
care primesc și credite de la stat, 
vom putea să realizăm 700 000— 
800 000 de ha în loc de 400 000, 
ajungînd în 1970 la o .supra
față de circa 1 000 000 de ha ara
bile irigate, împreună cu ceea ce am 
avut înainte. Aceasta va avea o 
mare însemnătate pentru producția 
agricolă, deoarece la noi sînt pe
rioade de secetă destul de lungi, 
care diminuează foarte mult recolta. 
De aceea noi considerăm că ați 
pornit pe un drum bun și vă feli
cităm pentru ceea ce ați realizat 
pînă acum în acest domeniu.

Vizittnd comuna dv. am ținut să

treprlnderiî prezintă oaspeților 
fluxul tehnologic al combinatului. 
Gradul înalt de mecanizare și au
tomatizare permite realizarea unei 
productivități superioare a muncii. 
De la „bucătăriile" care domină 
prin înălțime împrejurimile, prin- 
tr-o simplă apăsare pe butoanele 
tablourilor de comandă, nutrețurile 
combinate pornesc prin conducte 
spre zecile de hale de creștere și 
îngrășare. Oaspeții sînt informați 
că, din cauza schimbării unor rețe
te de furaje, insuficient calculate, 
îh primele trei luni din acest an 
nu s-au realizat indicatorii tehnico- 
economici prevăzuți.

în urma hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R, privind îmbunătățirea 
conducerii, organizării planificării 
și finanțării gospodăriilor de stat, 
în întreprindere ău fost luate mă 
suri care au permis un reviriment 
în activitatea crescătorilor de ani
male. în lunile mai și iunie, unul 
dintre principalii indicatori — spo
rul mediu în greutate la îngrăș'ăto- 
rie — a fost aproape dublu față de 
cel obținut în perioada de iarnă. 
O dată cu înființarea întreprinderii 
agricole de stat, au fost reanalizate 
posibilitățile de sporire a produc
ției de carne și de reducere a pre
țului ei de cost. Prin mai buna or
ganizare și raționalizare a muncii, 
productivitatea fiecărui îngrijitor a 
crescut în medie cu 30 la sută. A- 
cestea sînt primele rezultate care 
ilustrează justețea măsurilor stabi
lite de partid privind organizarea 
agriculturii de stat pe principiul 
fermelor agricole.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
trage atenția asupra necesității uti
lizării mai raționale a pămîntului, 
realizării Și depășirii indioatorilor 
de producție și economici prevăzuți.

în continuarea vizitei în raionul 
Oltenița, conducătorii de partid și 
de stat se îndreaptă spre coopera
tiva agricolă de producție din co
muna Mînăstirea. Șoseaua este 
mărginită de o parte și de alta de 
nesfîrșite lanuri verzi de porumb, 
floarea soarelui, sfeclă de zahăr, de 
aurul grînelor în care au intrat de 
cîteva zile combinele. în satele prin 
care trecem ne întîmpină o suită 
de expoziții cu produsele agricole 
și de artizanat, pe care țăranii co
operatori le înfățișază cu mîndrie 
oaspeților.

La intrarea în comuna Mînăs
tirea, în întîmpinarea oaspeților, ca 
o gardă de onoare, ies un grup de 
călăreți, îmbrăcați în uniforme de 
„curcani", purtate de ostașii ro
mâni în Războiul de Independență 
din 1877.

Conducătorii de partid și. de stat 
se opresc să viziteze sistemul de i- 
rigații înfăptuit prin cooperare _de 
către țăranii din .comunele vecine 
Mînăstirea și Coconi. La stația de 
ponipare, unde apele Mostiștei sînt 
ridicate la o înălțime de 36 metri, 
inginerul cooperativei. George Vlad, 
prezintă rezultatele muncii.depuse 
de țărani pentru crearea acestui 
sistem care irigă o suprafață de 
1 000 ha.

Din canalul magistral, se răsfi
ră un adevărat păienjeniș de ca
nale secundare de pămînt, cu o 
lungime totală de 23 km prin care 
apa ajunge în lanurile de porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
lucernă și Ia grădina de legume. 
Pentru a realiza acest sistem co
operatorii din Mînăstirea, arată 
președintele cooperativei, au efec
tuat în total săpături însumînd 
150 000 mc de pămînt. Amenajarea 
acestui sistem de irigații a durat 
mai puțin de doi ani.

Tovarășii Nicolae - Ceaușescu, 
Chivu Stoica și ceilalți conducători 
de partid și de stat se interesează 
îndeaproape de modul de organiza
re a acestei mari acțiuni inter- 
cooperatiste, de felul cum au fost 
rezolvate problemele privind asi
gurarea materialelor și utilajelor, 
cum au fost pregătiți cooperatorii 
pentru a putea exploata sistemul 
de irigații cu eficiență maximă.

„Paralel cu executarea lucrărilor, 
ne-am îngrijit de calificarea coope
ratorilor, care au ajuns astfel să pă
trundă tainele agrotehnicii specifice 
culturilor irigate". Răspunsul ingi
nerului cooperativei la întrebări a- 
testă un dezvoltat simț gospodăresc,
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cu maximum de pricepere și eco
nomicitate- a mijloacelor moderne 
puse la îndemîna lor, pentru a a- 
sigura creșterea productivității 
muncii, întărirea disciplinei și or
dinii în muncă.

Tovarășul inginer șef, vorbind 
despre colectivul de chimiști din 
Călărași, ne-a arătat-că este un 
colectiv tînăr. E adevărat. Dar ti
nerețea nu e un lucru rău, dimpo
trivă, tovarăși, constituie un avan
taj mare și trebuie să folosim a- 
ceastă tinerețe, elanul și entuzi
asmul tinerilor chimiști pentru a 
asigura ordine, disciplină, o înaltă 
calificare. Numai dacă fiecare chi
mist își va face datoria la locul 
său de muncă, uzina va funcționa 
cum trebuie. Or, și în această pri
vință mai este cite ceva de .-----
E timpul- ca

țelege că întreaga politică a parti
dului și guvernului este o politică 
de colaborare cu toate popoarele 
lumii, avînd în centrul ei colabora
rea cu țările sistemului mondial 
socialist. Noi dorim să facem totul 
pentru a împiedica imperialismul 
să dezlănțuie un nou război mon
dial și sîntem convinși că dacă 
forțele antiimperialiste și în pri
mul .rînd țările socialiste, mișcarea 
comunistă și muncitorească vor 
fi unite, ele vor izbuti aceasta, 
vor putea să asigure pacea. 
Dar nu uităm că atîta timp cît 
există 
ricolul 
război 
ultima 
lucru.
de ani de zile un război criminal 
împotriva eroicului popor vietna- 
mov intAncifirn hnmhard Ampntolp

imperialism, există și pe- 
ca el să dezlănțuie un nou 
mondial. Evenimentele din 
vreme demonstrează acest 

Imperialiștii americani duc

Vizitînd aniena|ârile pentru ii de la cooperativa

demonstrează că î 
boiul nu a adus decît i_____
popoarelor din această parte 
lumii. Ne îngrijorează faptul 
cercurile conducătoare din 
urmăresc să mențină sub t__ ,
teritoriile cîștigate prin forță, 
obțină avantaje '
teritoriile ciștigate prin forța, sa 
obțină avantaje teritoriale de pe 
urma acțiunilor militare. Istoria a 
demonstrat că întotdeauna cei care 
au mers pe linia de a obține a- 
vantaje teritoriale cu forța arme
lor nu au avut decît de pierdut 
pînă la urmă. Este necesar 
să se înțeleagă că problemele 
litigioase din Orientul Mijlociu 
dintre țările arabe și Izrael trebuie 
rezolvate pe calea înțelegerii, în 
interesul atît al popoarelor arabe 
cît și al poporului din Izrael. Nu
mai așa se va putea asigura pacea 
și posibilitatea dezvoltării econo
mice, sociale și naționale a popoa-

lor t._ 
pînă 
să se ... 
litigioase < 
dintre țările t 
rezolvate pe calea înțelegerii, 
interesul atît al 1--------- ’

agricolă de producjie din comuna Mînostirea

din 
de asigurarea bunului mers al .----
tui combinat modern și c 
der că toți _ 
toria de a contribui ca lucrurile să 
meargă mai bine. Este necesar ca 
fiecare muncitor, fiecare 
inclusiv inginerii să se 
de îmbogățirea continuă 
tințelor lor profesionale, 
numai așa vor putea stăpîni 
condiții bune minunatele mijloace 
tehnice cu care sînt înzestrate 
combinatul și celelalte întreprin
deri din Călărași.

După cum vedeți, nu spun numai 
lucruri plăcute, dar eu consider că 
șl criticile sînt bune atunci cînd 
sînt îndreptățite și cînd își pro
pun să ajute la lichidarea lipsuri
lor, la îmbunătățirea întregii 
noastre activități. Noi, comu
niștii, apreciem ceea ce este bun 
și, desigur, în întreprinderile dum
neavoastră sînt lucruri bune. Dar 
sîntem obișnuiți să dezvăluim și 
neajunsurile. în general, în întrea
ga țară s-au obținut rezultate mi
nunate, planul de producție atît 
pe anul trecut cît și pe primele șase 
luni ale acestui an în industrie a 
fost nu numai realizat, dar și de
pășit ; agricultura, în 1966, de ase
menea, și-a îndeplinit și depășit 
planul. Pentru acest an se prevede 
o recoltă bună. Cu toate aceste 
succese, Comitetul nostru Central 
a adus critici foarte serioase unor 
neajunsuri care mai dăinuie în 
economia noastră, a trasat o serie 
de sarcini privind perfecționarea 
continuă a activității în toate do
meniile. De ce facem acest lucru, 
tovarăși ? Pentru că sîntem con- 
știenți că, cu toate rezultatele bune 
pe care le avem în activitatea noas
tră mai sînt rezerve uriașe pe care, 
dacă vom ști să le punem în valoa
re și să le folosim cum trebuie, vom 
asigura o înaintare mai rapidă a 
țării noastre, vom asigura ca planul 
cincinal să fie nu numai realizat, 
dar și depășit; și la aceasta 
muncitorii, toți oamenii muncii din 
Călărași trebuie să-și aducă și ei 
contribuția, alături de întregul nos
tru popor. Numai prin munca tu
turor cetățenilor patriei vom asi
gura ridicarea țării noastre pe cul
mile înalte ale progresului și civi
lizației, îmbunătățirea continuă a 
nivelului de viață al întregului 
nostru popor. (Aplauze îndelungi).

Noi sîntem convinși că oamenii 
muncii din Călărași, dînd viață 
hotărîrilor Comitetului Central, in
dicațiilor partidului, își vor spori 
și mai mult eforturile, vor obține 
realizări tot mai mari și vor putea . 
spune, cînd vor face bilanțul înde
plinirii planului cincinal, că în suc
cesele întregului popor este și o par
te a muncii, a entuziasmului, a 
priceperii și a hărniciei lor. Sîntem 
convinși că dumneavoastră nu veți 
rămîne mai prejos decît oamenii 
muncii din alte întreprinderi, din 
alte orașe și localități ale patriei 
noastre. IAplauze puternice).

Preocupîndu-ne, tovarăși, conti
nuu de creșterea avuției materia
le, de dezvoltarea științei, învăță
mîntului, culturii, de ridicarea ni
velului de viață al întregului po
por, noi acordăm în același timp o 
atenție permanentă întăririi capa
cității de apărare a patriei noas
tre, ne îngrijim ca ea să fie pu
ternică din toate punctele de ve
dere, pentru a fi în stare, dacă 
imperialiștii vor îndrăzni să dez
lănțuie , un nou război mondial, 
să-și _ acTiică contribuția la lupta 
pentru înfrîngerea agresorilor im
perialiști. (Aplauze, urale). Se în-,

Călărași să se ocupe mai mult Vietnam, se în trebu-

tehnician, 
preocupe 
a cunoș- 

pentru că 
în

Vietnam, se amestecă în trebu
rile interne ale altor țări, pun la 
cale comploturi împotriva regimu
rilor democratice dintr-un șir de 
țări din Africa, din America La
tină și din alte continente. Ei nu 
se dau înlături de la nimic pen
tru a-și menține dominația, pentru 
a-și consolida pozițiile și sînt în 
stare, dacă li s-ar permite, să a- 
runce omenirea intr-un nou război. 
Ce demonstrează evenimentele mi
litare sau, mai bine zis, războiul 
care a avut loc în Orientul Mij
lociu, decît faptul că recurgînd la

a-și consolida 
stare, dacă li l 
runce omenirea i. 
Ce demonstrează 
litare sau, mai 
care a avut loc 
lociu, decît f_4 
vechea armă a : 
relor, i 
mută 
spre l . 
nirea în i

- pen- 
pentru 

sînt în

„ ..i popoa- 
. caută să as- 
mpotriva altuia, 
j mențină stăpî- 
parte a lumii ? 
arătat de la în

ceput că un război între țările 
arabe și Izrael nu va servi decît 
imperialismului și, în primul rînd, 
imperialismului american, că po
poarele arabe și Izraelul nu vor 
avea nimic de cîștigat din acest 
război, ci numai de pierdut. Faptele

un popor 1 
putea să-și

Partidul nostru a

lumii.relor din această zonă a 
(Aplauze).

Este îngrijorător că Organizația 
Națiunilor Unite care a dezbătut 
problemele Orientului Mijlociu nu 
a reușit să găsească o soluție cores
punzătoare intereselor popoarelor 
din această parte a globului pă- 
mîntesc. Faptul că nu s-a reușit să 
se ajungă la o hotărîre pentru re
tragerea trupelor izraeliene de pe 
teritoriile ocupate, împotriva obți
nerii de avantaje teritoriale ca ur
mare a acțiunilor militare, pentru 
deschiderea perspectivei reglemen
tării pe calea tratativelor a pro
blemei refugiaților 
celorlalte probleme 
zonă a lumii, creează 
grav pentru pace în 
propiat. în aceste condiții, oricînd 
ar putea fi reluate ostilitățile mili
tare, ceea ce ar pune în pericol nu 
numai pacea din această regiune, 
dar și din întreaga lume. De aceea, 
noi considerăm că Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să acționeze 
cu spirit de răspundere, ca *oate

arabi și a 
din această 
un pericol 

Orientul A-

statele membre ale O.N.U. să acțio
neze în spiritul găsirii unor soluții 
acceptabile pentru toate popoarele 
din această zonă.

Noi considerăm că dacă Organi
zația Națiunilor Unite nu se vâ~ do
vedi capabilă să pună capăt acestei 
stări de lucruri,- ea va pierde mult 
din prestigiu, ceea ce va influența 
negativ asupra desfășurării vieții 
internaționale. Partidul și guver
nul nostru se preocupă și acțio
nează pentru găsirea unor soluții e- 
chitabile care Să asigure pacea în 
Orientul Mijlociu, care să contribuie 
la întărirea păcii în întreaga lume. 
(Aplauze puternice).

Iată în ce direcție acționează 
partidul și guvernul nostru în con
dițiile de astăzi pe arena interna
țională. Noi considerăm că această 
orientare în. politica externă co
respunde pe deplin intereselor po
porului român, care dorește să aibă 
condiții de pace pentru a putea să 
se consacre în întregime dezvoltării 
economice, sociale și naționale. (În
delungi aplauze).

Considerăm că aceasta corespun
de totodată intereselor generale ale 
tuturor popoarelor și că prin acti
vitatea lor internațională partidul 
și guvernul nostru, poporul român 
își îndeplinesc o înaltă îndatorire 
internaționalistă — aceea de a face 
totul pentru întărirea solidarității 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru asigurarea păcii în întreaga 
lume. (Aplauze, urale).

Faptul că întregul nostru popor 
sprijină cu fermitate această poli
tică ne dă încredere în justețea 
drumului pe care mergem, hotărî- 
rea și tăria de a acționa cu 
perseverență pentru a ne a- 
duce din plin contribuția la cauza 
generală a forțelor progresiste și 
socialiste. (Aplauze, urale). în ciu
da situațiilor grele create în viața 
internațională, noi sîntem încredin
țați că rațiunea, că forțele antiim
perialiste, forțele progresului vor 
reuși să găsească soluții, să asigure 
pacea în lume. (Aplauze, urale).

Doresc în încheiere să vă urez 
dumneavoastră, tuturor locuitorilor 
orașului Călărași, succese în acti
vitatea pe care o desfășurați, re
zultate tot mai bune în toate dome
niile — în industrie, în învățămînt 
și cultură, pentru a asigura pro
gresul și înflorirea multilaterală a 
României socialiste. (Aplauze, urale).

Vă doresc din inimă multă sănă
tate și fericire. (Aplauze furtunoase, 
urale).

Mitingul a luat sfîrșit într-o at
mosferă de mare entuziasm, parti- 
cipanții ovaționînd îndelung în 
cinstea Partidului Comunist Român 
și a Comitetului său Central.

în parcul din portul orașului con
ducătorii de partid și de stat iau 
parte la un spectacol de gală, pre
zentat de formații de artiști amatori 
din regiunea București.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un deosebit succes, 
artiștilor le-au fost oferite flori.

în cea de-a treia zi a vizitei în 
regiunea București, tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Iosif Banc, Manea Mă- 
nescu, au continuat întîlnirile cu 
oamenii muncii din raionul Că
lărași.

Din primele ore ale dimineții, 
coloana de mașini străbate satele 
Modelu, Tonea, în drum spre co
operativa agricolă de producție 
„Borcea" din comuna Roseți. Pe 
întreg parcursul răsună urale și 
aclamații ale miilor de oameni care 
au venit cu stegulețe și flori să-i 
întîmpine pe oaspeții lor dragi.

MODERNIZAREA AGRICULTURII,

DEZVOLTAREA El INTENSIVA CONDIȚIE

A ÎNFLORIRII economiei naționale,
J PATRIEI SOCIALISTE

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Roseți

Dragi tovarăși,

Sarcina este de a pune mat de 
in valoare marile rezerve 

ale agriculturii cooperatiste
a □ B

Popas în comuna Roseți. Bătrînul 
cooperator Pătru I. Ion îi întîm- 
pină pe oaspeți cu tradiționala 
pîine și sare. Familia cooperato
rului Ion și Constantina Chițu, care 
numără opt copii, umple brațele 
oaspeților cu buchete de flori. Con
ducătorii de partid și de stat sînt 
aclamați cu entuziasm de populația 
comunei. Este prezent tovarășul 
Ion Rușinaru, prim-vicepreședinte 
al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție.

Urîndu-le bun venit, președin
tele cooperativei, Nicolae Rîjno- 
veanu, îi invită pe oaspeți în fața 
unor grafice care înfățișează, su
gestiv drumul ascendent parcurs 
de această unitate agricolă. Remar- 
cînd faptul că în acest an s-au 
prevăzut în plan producții și ve
nituri mai mici față de posibilită
țile existente și experiența acu
mulată de cooperatori, secretarul 
general al C.C. al P.C.R. a spus :

Dacă aș fi fost cooperator, n-aș 
fi votat în adunarea generală un 
asemenea plan nemobilizator. A- 
veți toate condițiile să obțineți 
an de an rezultate tot mai bune în 
sporirea producției și, o dată cu 
aceasta, a veniturilor cooperativei 
și a cîștigului membrilor ei.

O expoziție cu produse agricole 
demonstrează „pe viu" că harnicii 
cooperatori din Roseți pot urca și 
în acest an noi trepte pe calea bel
șugului, folosind din plin posibili
tățile existente. Apreciind calitatea 
produselor expuse, în special cele 
din sectorul legumicol, tovarășul 

- Nicolae Ceaușescu s-a adresat re-

prezentanților organelor locale de 
stat: „Să nu acceptați pentru pia
ță decît numai produse de cea mai 
bună calitate, ca cele prezentate 
aici".

Alături de cultura cerealelor și 
a plantelor tehnice, an de an se 
dezvoltă și zootehnia. Oaspeții sînt 
invitați să viziteze cîteva grajduri 
cu animale — vaci de lapte, tine
ret taurin pentru reproducție și 
pentru îngrășare. Conducătorii de 
partid și de stat se interesează de 
producțiile obținute, de veniturile 
realizate, fac recomandări pentru 
perfecționarea activității, subliniind 
importanța livrării animalelor pen
tru carne la greutatea optimă, co
respunzătoare cerințelor pieței.

După vizita la fermele coopera
tivei, conducătorii 
stat iau parte la o 
de cooperatori din 
nele învecinate.

După cuvîntul
rostit de tovarășul Radu Sinișteanu, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal Călărași al P.C.R., președin
tele cooperativei agricole din Ro
seți, Nicolae Rijnoveanu, dă glas 
recunoștinței celor prezenți față de 
partid, care le deschide noi căi în 
vederea făuririi unei vieți îmbel
șugate, exprimînd angajamentul 
cooperatorilor de a obține noi suc
cese în sporirea producției agricole 
și întărirea economico-organizato- 
rică a unităților cooperatiste. „Ne 
însușim pe deplin, a spus el, apre
cierile tovarășului Nicolae Ceaușes
cu privind posibilitățile de dezvol- 

. țâre în ritm și mai rapid a agrieul-

turii în regiunea București, indica
țiile deosebit de prețioase date eu 
acest prilej".

Primit cu vii și îndelungi aplau
ze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Doresc să vă transmit dv., locui
torilor din comuna Roseți și tutu
ror cooperatorilor din raionul Că
lărași, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. (Aplauze puter
nice).

Am vizitat puțin cooperativa,' ai 
cărei oaspeți sîntem. Am ascultat 
cele relatate de tovarășul pre
ședinte privind rezultatele obținu
te în creșterea producției agricole. 
Și într-adevăr se vede că an de an, 
ca . urmare a folosirii mijloacelor 
mecanizate, a chimizării, a aplică
rii în practică a științei agricole, a 
muncii rodnice a țăranilor coope
ratori, s-a reușit să se obțină pro
ducții tot mai mari. Asemenea co
operativei din Roseți sînt multe în 
raionul Călărași și în general în 
regiunea unde ne aflăm. Și chiar 
sînt unele cu rezultate ceva mai 
'bune. Faptul că s-au obținut pro
ducții de peste 4 000 kg de porumb 
la. ha. 45 000 kg la sfecla de zahăr, 
precum și producții mari de grîu, 
dovedește ce mari posibilități are 
agricultura noastră socialistă. To
varășul președinte ne spunea că 
anul acesta veți avea o producție 
de grîu de aproape 3 000 kg la hec
tar, față de 1 700 kg anul trecut. 
Este un spor destul de mare. Por
nind de la recolta obținută anul 
acesta, conducerea cooperativei, in
ginerii trebuie să organizeze în așa 
fel activitatea, încît producția la 
hectar să crească continuu. Aceasta 
este posibil, deoarece și condițiile 
materiale vor fi mai bune în ce 
privește îngrășămintele și totodată, 
va crește priceperea acelora care 
mînuiesc mașinile,.care executălu- 
crările. Sperăm că va spori de a- 
semer.ea și priceperea specialiști
lor, a cadrelor de conducere ale 
cooperativei în conducerea trebu
rilor gospodăriei. Este singura cale, 
tovarăși, care asigură creșterea 
continuă a avuției. materiale 
a cooperativelor, sporirea veni
turilor fiecărui cooperator, ridi
carea nivelului de viață. Obținînd 
producții tot mai mari, dv. vă adu
ceți în același timp contribuția ac
tivă la sporirea avuției generale a 
patriei, la realizarea sarcinilor puse 
de Congresul al IX-lea al 
lui. (Aplauze).

Ați realizat pînă acum 
pentru 700 de ha și aveți 
tiva de a ajunge la 2 000 
un lucru bun. Producțiile 
anul trecut și cele care se prevăd 
pentru anul acesta pe terenurile 
irigate demonstrează ce mari 
zerve au ogoarele din 
dacă pe lîngă mașini agricole și 
îngrășăminte primesc și apă sufi
cientă. De aceea, nu trebuie precu
pețit nici un efort pentru a iriga 
suprafețe cît mai mari atît în a- 
ceastă cooperativă, cît și în cele
lalte cooperative din raionul dv. și 
din regiune. Aveți condiții bune 
pentru a amenaja și asigura cu apă 
suprafețe mari. Noi sîntem con
vinși că țăranii cooperatori din Ro
seți, din raionul Călărași, la fel ca 
cei din restul regiunii București, 
din întreaga țară, vor îndeplini și 
vor depăși sarcinile puse de Con
gresul al IX-lea. Vă felicităm din 
toată inima pentru ceea ce ați rea
lizat pînă acum și vă dorim să ob
țineți succese tot mai mari. (Aplau
ze puternice).

muncii în comun, care creează po
sibilități uriașe pentru a smulge 
pămîntului roade tot mai bogate. 
Cooperativizarea agriculturii a des
chis drum pentru un avînt rapid 
al agriculturii noastre, pentru mo
dernizarea și ridicarea ei la nive
lul agriculturii din țările avansate. 
Avem toate condițiile pentru aceas
ta, și mai cu seamă avem o țărăni
me cooperatistă harnică, hotărîlă 
să dovedească ce este în stare, a- 
tunci cînd e stăpînă pe munca ei. 
(Aplauze).

Ceea ce ați realizat și realizați 
dv. în agricultură se îmbină armo
nios cu munca clasei muncitoare, 
care a obținut succese mari în în
deplinirea planului pe 1966 și pe 
primele șase luni ale acestui an, 
depășind sarcinile puse de Con
gresul al !X-lea. Iată, deci, cum 
politica partidului nostru de in
dustrializare rapidă a țării și de 
modernizare a agriculturii si creș
tere a producției agricole dă re
zultate din ce în ce mai bune. Se 
cimentează și se ridică pe o treap
tă tot mai înaltă alianța indestruc
tibilă dintre clasa muncitoare și 
țărănimea muncitoare. Aceste două 
clase prietene, frățești, ale socie
tății noastre socialiste, care îm
preună cu intelectualitatea formea
ză noua societate românească, merg 
pe drumul apropierii și dispariției 
treptate a deosebirilor dintre ele, 
ridicînd munca din agricultură la 
nivelul muncii moderne din indus
trie, ridicînd, totodată, nivelul de 
dezvoltare a satelor și condițiile

de viață ale țărănimii la nivelul o- 
rașelor și al condițiilor de viață 
ale clasei muncitoare. (Vii și pu
ternice aplauze, urale).

întărind continuu și perfecțio- 
nînd alianța și prietenia frățească 
dintre muncitori și țărani, dintre 
toți oamenii muncii din patria 
noastră, noi asigurăm mersul tot 
mai hotărît înainte ale patriei noas
tre, ridicarea României pe cul
mile înalte ale progresului și ci
vilizației. Noi întărim continuu 
forța României socialiste, care con
stituie un detașament de nădej
de al lagărului socialist, al mișcă
rii muncitorești și comuniste in
ternaționale, al marelui front anti- 
imperialist. Cu cit țara noastră 
va fi mai puternică, cu cît va ob
ține rezultate mai bune în dezvol
tarea bazei sale materiale, în dez
voltarea învățămîntului, culturii, 
științei, în ridicarea nivelului de 
viață al poporului, cu atît va putea 
să-și aducă o contribuție mai ac
tivă la lupta pentru pace și pro
gres social în întreaga lume. (A- 
plauze).

Am văzut ogoarele raionului și 
regiunii dv. Aveți anul acesta per
spective minunate și sîntem con
vinși că veți ști să strîngeți la timp 
și în condiții bune recoltele pă- 
mîntului. Și vă dorim, tovarăși, ca 
în anii viitori să smulgeți pămîn- 
tului roade și mai îmbelșugate. Vă 
dorim noi succese în activitatea 
dv., multă sănătate și fericire. (A- 
plauze puternice, urale îndelun
gate).

Un nou obiectiv industrial
harta Bărăganului
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Se vizitează în continuare între
prinderea de prefabricate din 
ton din aprooierea Călărașilor, 
tale aflată în pragul intrării 
probe tehnologice.

Aici, oaspeții sînt salutați cu
dură de colectivele de conducere 
ale întreprinderii și șantierului de 
construcții. Este de față Dumitru 
Mosora, ministrul industriei con
strucțiilor. Un mare număr de con
structori și montori de pe șantier 
primesc pe conducătorii de partid 
și de stat cu bucuria muncii lor 
împlinite. în urma folosirii unor 
metode superioare de construcții, 
și îndeosebi a utilizării pe scară 
largă a elementelor prefabricate, 
noul obiectiv industrial, care 
tregește economia Călărașilor, 
mează să intre în funcțiune 
cîteva 
stabilit.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. atrage atenția asupra nece
sității ca noile obiective ce urmea
ză a intra în funcțiune să producă 
încă de la început cu întreaga 
capacitate prevăzută în proiect.

Se vizitează secția de tuburi de 
presiune care în zilele următoare 
urmează să intre în probe tehnolo
gice cu primele două linii tehno
logice de fabricație-. Șeful șantie
rului, ing. David Cubleșan, infor-

în- 
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luni înainte de termenul

La întreprinderea de prefabricate din beton de la Călărași

mează pe oaspeți că noua unitate 
industrială este dotată la nivelul 
tehnicii moderne și că, datorită or
ganizării științifice a producției și 
a muncii pe șantier, extinderii lu
crărilor de mecanizare și folosirii 
procedeelor tehnologice moderne, 
ritmul construcțiilor a fost același 
în tot timpul anului, fapt care a 
ajutat pe constructori să predea 
beneficiarilor secția vizitată cu 5 
luni înainte de termen. Alte obiec
tive industriale ale șantierului ur
mează, de asemenea, să intre 
funcțiune cu 2—4 luni înainte 
termen.

In fața secției este organizată 
expoziție cu produsele ce se 
realiza în noua unitate industrială. 
Directorul întreprinderii, ing. 
Victor Orlovschi, răspunzînd în
trebărilor puse de conducătorii 
de partid și de stat, infor
mează că noua unitate va produce 
anual 208 km tuburi de presiune 
din beton armat precomprimat pen
tru aducțiunea apei, 150 km tuburi 
de canalizări, 50 000 mc panouri 
pentru diverse construcții industria
le și agricole, 10 000 mc stîlpi elec
trici și o gamă largă de confecții 
metalice pentru diverse nevoi ale 
economiei noastre naționale. Se 
subliniază cu acest prilej faptul că 
amplasarea noii întreprinderi, ca 
urmare a indicațiilor conducerii 
de partid și de stat, în inima Bă
răganului, în apropierea surselor de 
desfacere, va înlesni aprovizionarea 
la timp și în bune condiții a unită
ților agricole socialiste cu materia
lele necesare extinderii lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare prevăzute 
în actualul cincinal.

Ministrul industriei construcți
ilor a relevat eficiența fabricării 
tuburilor din beton precomprimat 
care duce la o economie anuală de 
cca. 54 000 tone de fontă sau 30 000 
tone de oțel, în cazul în care s-ar 
folosi aceste materiale la produc
ția întreprinderii, calitatea produ
selor rămînînd aceeași.

Tovarășul Ceaușescu face reco
mandări privind extinderea în alte 
unități similare din țară a expe
rienței acumulate de constructorii 
de pe acest șantier și îi felicită 
călduros pentru angajamentul lor 
de a da în funcțiune, înainte de 
termenul planificat, obiectivul in
dustrial la care lucrează.

Conducătorii de partid și de stat 
și-au continuat apoi vizita pe me
leagurile raionului Lehliu.

Mircea IONESCU 
Nicolae VAMVU 
Teodor MARCAROV 
C. BUZDUGAN
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Publicul oricărei epoci își ceme, 
cu instinct sigur, propriul sistem de 
valori literare, orientîndu-și sensibili
tatea și gustul într-un mod specific, 
manifestîndu-și atitudinile „simpateti
ce" față de anumiți scriitori și față de 
anumite opere. Dar, în același timp, 
orice epocă, orice mediu sînt contra
dictorii și cristalizarea de valori nu se 
produce pacific, printr-un consens i- 
mediat unanim, ci prin ciocniri de 
opinii intelectuale, morale, estetice (de 
unde rostul și semnificația multiple
lor rubrici de „opinii" sau „puncte de 
vedere" din presa noastră). Care e, în 
acest sens, mentalitatea publicului 
nostru cititor de literatură ? Care îi 
sînt pozițiile și tendințele ? E vorba, 
desigur, de un public foarte numeros 
și variat, 6care determină epuizarea în 
cîteva ore a unor ediții clasice și care, 
pe de altă parte, se dovedește la fel de 
atent și de sensibil față de literatura 
ce se formează sub ochii noștri — 
poezie, roman sau teatru. Din unghi 
statistic am fi înclinați să ne gînclim 
la omogenitate, la o fericită și largă 
cuprindere a valorilor în conștiința ci
titorului mediu. în realitate însă are 
loc o diferențiere de la individ 
la individ, în funcție de forma
ția culturală, de activitatea practică 
desfășurată și de vîrstă. Termenii de 
tradiționalism și modernitate, clasi
cism și avangardă — pe care critica 
specializată se străduiește să-i
greze, la nivelul ei, în sinteze armo
nice — își găsesc corespondentul și în 
opinia publică, în masele de lectori, 
de loc amorfe în raport cu manifestă
rile vieții intelectuale și literare, cel 
mult derutate și nemulțumite din cînd 
în cînd de tonul ermetic al unor dis
cuții din revistele săptămînale.

în linii mari, se poate vorbi, cre
dem, de trei categorii fundamentale 
de cititori, care-și dispută întîietatea 
în a contura fizionomia epocii. Cea 
dintîi recunoaște și acceptă ca valori 
numai clasicii și, în primul rînd, ge
niile, adică acele personalități care — 
cum spunea Antonio Gramsci — „re
zumă gloria intelectuală a națiunii" : 
Homer pentru Grecia, Dante pentru 
Italia, Cervantes pentru Spania, Sha
kespeare pentru Anglia, Goethe pentru 
Germania, Tolstoi pentru Rusia, Emi- 
nescu pentru România. (în mod para
doxal, o cultură prin excelență uni
tară ca cea franceză n-a dat o ase
menea figură centrală, deși multe vo
turi merg în favoarea lui Hugo I). Din- 
tr-un impuls romantic, valoarea ge
niilor e absolutizată, respingîndu-se 
tot ce nu le poate sta alături. S-a 
scris că „menirea, acestor mari figuri 
e de a ne învăța, ca filozofi, ceea ce 
trebuie să credem ; ca poeți, ceea ce 
trebuie să intuim (să simțim) ; ca oa
meni, ceea ce trebuie să facem". 
Chiar și criticilor de profesie, atunci 
cînd intră în criză de metode și de 
criterii, li se recomandă apelul la cele 
mai importante scrieri clasice : „...in
tervine — observa George Călinescu
— o metodă foarte veche și solidă : 
compararea cu capodoperele univer
sale... Poate individul superficial să 
ridice din umeri la Homer, Dante și 
Shakespeare ori Moliâre. Cine are o 
cultură serioasă nu poate să nu ră- 
mînă zguduit de adîncimea simplă și 
eternă a acestor autori". Desigur, re
ferirea la figurile ilustre ale istoriei 
literaturii răspunde — și în conștiința 
omului contemporan — unei necesi
tăți de profunzime. Trebuie să recu
noaștem că o asemenea poziție are 
avantajul solidității, al sprijinirii pe 
valori verificate și universal acceptate. 
Cititorii acestei categorii își constru
iesc edificiul intelectual pe puternice 
coloane de templu antic, pe arcade de 
Renaștere, acceptînd cel mult o vagă 
podoabă barocă, în prelungirea ela
nului gotic. Și totuși, parcă lipsește 
ceva acestei construcții solemne : pal
pitația caldă a vieții de astăzi, însufle
țirea familiară a unor ființe mai a- 
propiate de vîrstă noastră istorică, ac
tuală.

Dimpotrivă, o astfel de palpitație 
și o astfel de însuflețire constituie pre
dilecția cititorilor dintr-o a doua ca
tegorie. Aceștia acordă mai puțină în
semnătate valorilor clasice, subliniin- 
du-le anacronismul, și își manifestă 
propensiunea față de operele contem
porane. Dacă pentru „tradiționaliști" 
literatura se oprește în pragul secolului 
XX, pentru „moderni" ea începe o 
dată cu secolul. Spun unii dintre ei: 
perioadele exprimate de Homer (tre
cerea de la barbarie la civilizație, cum 
arăta Engels) sau de un Dante (tre
cerea de la Evul Mediu la epoca mo
dernă) sînt prea îndepărtate, nu ne 
mai pot interesa în mod real, practic.

Astfel, romanul — valorile romanu
lui — nu va mai începe, după unii, 
cu Balzac sau cu Flaubert, ci cu J'oyce, 
cu Proust și cu Kafka, teatrul — cu 
Ionescu și cu Beckett, poezia — cu 
Baudelaire sau chiar cu Machado. Iar 
pentru cei foarte tineri — din catego
ria la care ne referim — nici măcar 
cu aceștia, ci cu scriitori de vîrstă 
lor. Iconoclaști și refractari tradiției
— deseori fiindcă n-o cunosc temei
nic — sînt și tinerii ce-și recunosc ve
leitățile și tendințele doar în mișcări
le de Ultimă avangardă. Ei visează 
să-și alcătuiască așezarea culturală nu
mai din fier și din sticlă rece sau, ex
travagant, din corturi de „camping" 
zgomotos, nedîndu-și seama că se lip
sesc, fără folos, de echilibrul și mă
reția clasicilor. Pe de altă parte, tre
buie să acceptăm ca îndreptățită, se
tea lor de a se recunoaște în opere 
actuale, de a-și întîlni, concretizate 
literar, popriile impulsuri și frămîn- 
tări, de a găsi puncte de sprijin în 
scrierile contemporane. De aceea, se 
cuvine ca entuziasmul față de litera
tura de azi și de cea de mîine să nu 
fie stăvilit, ci — dacă se poate — 
orientat, călăuzit. Nu e un secret pen
tru nimeni că literatura secolului XX 
e mult mai îmbelșugată, pretutindeni, 
mai sprintenă, mai diversă decît în 
alte epoci. Talentele sînt vădit mai 
numeroase și publicul e la tot pasul 
îmbiat să citească mii și mii de cărți, 
șerise cu îndemînare și ,— de ce nmj

— cu originalitate. Dar tocmai în 
această abundență, în această revăr
sare de talente se ascunde și primej
dia derulării cititorului: fiindcă înde- 
mînarea și originalitatea pot masca, de 
multe ori, absența emoției autentice, 
absența marilor sentimente umane. Și 
iată că referirea la clasici, „controlul 
prin capodopere", cum cerea Călines- 
cu, se impun din nou cu necesitate.

E, de altfel, lucrul pe care l-a în
țeles și-l practică cititorul dintr-o a 
treia categorie . cel deschis tuturor 
lecturilor, cel care nu se descumpă
nește în fața disputei tradiție-inovație, 
ci se pricepe să identifice întotdeauna 
valorile, să distingă timbrul autentici
tății în sunetul spart sau înșelător al 
aparenței. Este cititorul care și-a șle
fuit discernămîntul, gustul, curiozita
tea, predilecțiile, pe baza unei con
diții sine qua non : cunoașterea, prin 
lecturi directe și, în măsura posibilu
lui, sistematice, a principalelor opere 
ale literaturii universale. Altminteri,

ce credit poate avea un aprig susți
nător al lui Proust, de pildă, care nu 
i-a citit în prealabil pe Balzac, pe 
Flaubert, pe Stendhal r Ce sens are 
să te rostești : — II prefer pe He
mingway I, dacă nu i-ai cunoscut pe 
Tolstoi și pe Dostoievski ori pe Faulk
ner și Caldwell ? îl preferi cui ? însuși 
gestul opțiunii, al „preferării", apare 
golit de înțeles. A afirma că Brecht 
e „cel mai mare dramaturg german", 
fără a cunoaște teatrul lui Kleist, al 
lui Goethe, al lui Schiller și chiar al 
lui Hauptmann, e de asemenea un 
act necugetat din punct de vedere 
cultural.

Firește, există autori pe care-i sti
măm și autori pe care-i și iubim. N-ar 
fi rău, însă, ca înainte de a iubi, să 
învățăm să stimăm, să prețuim, adică 
să cunoaștem. Aceasta rămîne prima 
și ultima condiție pentru a deosebi 
valorile de non-valori. în planul lite
raturii, al creației artistice— cu so
luții atît de relative și de

sate — pericolul cel mai mare nu-1 
iscă polemicile și disputele în cunoș
tință de cauză (chiar cînd sînt păti
mașe) ci ignoranța (chiar cînd e po
leită în arama vorbelor goale).

Fără îndoială, tipul de cititor ce se 
cere a fi multiplicat pînă la a deveni 
predominant e cel de-al treilea : citi
torul solid informat, atent, cu o cu
riozitate vie, intelectualmente suplu, 
fără prejudecăți, deschis tuturor va
lorilor adevărate, care vor închega 
pentru istoricul de mîine profilul spi
ritual al epocii actuale, desenată trep
tat sub ochii noștri. în formarea aces
tui cititor — alături de organizarea 
învățământului și a vieții culturale — 
istoria și critica literară sînt chemate 
să joace un rol de seamă, dacă e 
drept că ele — așa cum susținea pro
fesorul Dumitru Popovici — trebuie 
să constituie știința care degajează, 
ierarhizează și interpretează valorile 
literare.

© ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PATRIA — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinema
scop : REPUBLICA — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30, 
STADIONUL DINAMO — 20,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 20,30, FESTIVAL (completare Strănutul)
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — cinema
scop : 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 REPU
BLICII — 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.
o DRAGOSTEA MEA : CAPITOL (completare Ju
decata 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 — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 
21,15.
9 MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : VIC
TORIA (completare Mai sus, mai repede, mai tare)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. GRIVIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 5/1967) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
e ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUMI
NA — 9,15; 11,30; 1.3,45; 16; 18,15; 20,45, DACIA 
(completare Strănutul) — 7,45—21 în continuare.
a ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATĂ — 9,30; 12,15; 
FALSTAFF — 15; SEDUSĂ ȘI ABANDONATĂ — 
18; 21 : CENTRAL.
© OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : UNION — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
© OGLINDA CU DOUĂ FETE : DOINA — 
13,45; 16; 18.30; 20,45.
O TRADIȚII — ORIZONT ȘTIINȚIFIC Nr.
— MEȘTERII PĂMÎNTULUI — OMAGIU 
TRULUI ROMANESC LA 150 DE ANI DE LA 
PRIMUL SPECTACOL ÎN LIMBA ROMÂNĂ — 
DACĂ TRECI PODUL PONOARELOR — RETRO
SPECTIVĂ JUBILIARĂ (20 DE ANI DE ACTIVI
TATE A CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI 
„STEAUA") : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
® PENTRU UN PUMN DE DOI.ARI — cinema
scop : GIULEȘTI (completare Mama lui Adrian) — 
15,30; 18; 20,30, BUCEGI (completare Oaspeți de iar-

Florian POTRA

nă) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,3': 
FLAMURA (completare Judecata lui Paris) — ,
11,30; 15,30; 18; 20,30.
© DOCTOR PRĂTORIUS — cinemascop : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Orfeont 
științific nr. 4/1967) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• MONTPARNASSE 19 : BUZESTI — 15,30; 18; la 
grădină — 20,30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : GLORIA 
(completare Șopîrla) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI: UNI
REA (completare Duska) — 16; 18,15.
• MOARTEA VINE PE PLOAIE : TOMIS (comple
tare Istoria unui manuscris) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20,30, VOLGA (completare 
Orizont .științific nr. 4/1987) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• PE GHEATA SUBȚIRE — cinemascop (ambele 
serii): FLACĂRA — 15,30; 19,15.
• BANDA DE LAȘI: VITAN (completare Cristale 
fără taine) — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• FRENCH-CANCAN: MIORIȚA (completare O 
uzină 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.
• RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ ! s POPULAR (com
pletare Chemarea vuloanilor) — 10,30; 15,30; 18; 
20,30.
s PRINTRE VULTURI — cinemascop : AURORA 
(completare Aluminiu) — 8,30, 11: 13,30; 16; 18,30; 21; 
la grădină — 20,30, FLOREASCA tcompletare Ju
cării) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 2x, RAHOVA 
(completare Trezirea) — 15,30; 18; la giădină — 
20,30.
e TIMIDUL : ARTA (completare Fabrica de împa
chetat fum) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
0 VIATA LA CASTEL : MOȘILOR (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Ploiești) — 15,15; 18; la grădină — 20,30.
0 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : CRÎN- 
GAȘI (completare Gimnastul) — 15,30; 18; 20,30.
O SUCCES, CHARLIE ! : — cinemascop : COLEN- 
TINA (completare Al doilea eu) — 10; 15,30; 17,45.
0 RIO CONCHOS — cinemascop : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,30.
0 APE LIMPEZI — cinemascop : LIRA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Ploiești) — 15,30; 18.
e DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop: 
COTROCENI — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
0 TRAGEȚI ÎN STANISLAS ! : GRĂDINA UNI
REA — 20,30.
0 SOȚII ÎN ORAȘ : GRĂDINA EXPOZIȚIA (com
pletare în tainițele muzeului) — 20,30.
0 NU SÎNT DEMN DE TINE : GRĂDINA ARTA 
— 20,30.
0 SECRETUL CIFRULUI : GRĂDINA COLENTI- 
NA — 20,30.
o DACII — cinemascop : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20,30.
0 DRAGOSTE ȘI PĂLĂVRĂGELI: GRĂDINA 
LIRA — 20,30.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI
COSMOS - 15,30; 18; 20,30.
0 GIUSEPPE LA VARȘOVIA — cinemascop : 
VIITORUL (completare De ziua mamei) — 15,30; 
18; 20,30.
©DENUNȚĂTORUL: FERENTARI — 15,30; 18; 
20,30.
0 COPLAN ÎȘI ASUMA RISCUL : PACEA — 11; 
15,45; 18; 20,15.

Filarmonica și-a 
luat rămas bun de la 
ascultătorii ei din a- 
ceastă stagiune, prin- 
tr-un program clasic 
(Hăndel, Mozart, 
Brahms), frumoasă 
demonstrație de artă, 
la care Christian Fer
ras — reputat violo
nist francez — a cîn- 
tat alături de Mircea 
Basarab.

Fără a mai fi un 
tînăr violonist, Ferras 
nu a întrecut cu mult 
această „dispensă 
de vîrstă* care, pen
tru talentele excep
ționale, devine cunu
nă de lauri. E de 
mult un artist inter
național, ' a semnat 
numeroase și capti
vante înregistrări pe 
discuri. Ne este deo
sebit de aproape 
pentru că reprezen- 
tînd inițial școala 
franceză de vioară, el 
s-a desăvîrșit ală
turi de George E- 
nescu. Este unul din
tre acei elevi care 
au incrustat precep
tele și spiritul das
călului în trunchiul 
propriului talent (as- 
cultați-1 interpretînd 
Sonata a III-a „în ca
racter popular româ
nesc' de Enescu !), 
ajungînd printr-o 
muncă imensă sus, 
în ierarhia valorilor 
Violonistice mondiale.

De la ultima sa vi
zită în țara noastră 
în urmă cu trei ani 
violonistica lui s-a 
mai perfecționat. 
Expresia are mai 
mult decît farmecul 
pe care nu i l-a pu
tut contesta nimeni, 
ea este produsul u- 
nei interiorizate gîn- 
difi emoționale asu
pra muzicii, care con
duce, cu artă, des
fășurarea și înlănțu
irile episoadelor dis
cursului muzical. E 
același virtuoz ar
dent, mînuind arcușul 
cu- o dezinvoltură și 
o energie a mîinii 
drepte care articulea
ză, uimitor de ferm, 
atacul pe coardă (in
trarea violinei în 
Concertul de Brahms, 
pasajele dinamice 
de dialog în mari 
tensiuni cu orchestra, 
cadența, finalul con
certului). Vibrato-ul 
este variat regizat cu 
subtilitate (școala lui 
Enescu), jocul tim
brelor abil, iar sono
ritatea ținută într-un 
permanent echilibru 
între cantitate — de

care acest concert 
are adeseori nevoie 
— și calitatea nece
sară pretutindeni.

La marile interpre
tări ale Concertului 
de Brahms (una din
tre cele mai ilustre 
a fost aceea a lui E- 
nescu, unică după 
mărturiile auditori
lor), un moment de 
sublimă poezie este 
reintrarea melodiei 
principale după ca
dență ; Ferras l-a 
creat instalînd, de la 
sfîrșitul primei miș
cări, acea plutire în- 
tr-o regiune a emo
țiilor desprinse de 
orice crispare, care 
va domina partea a 
Il-a. Finalul este gîn- 
dit în contraste de 
impetuozitate, coman
dată de temperament 
și de grație, inspira
tă de o vervă spiri
tuală.

Ultimul din seria 
celor 12 concerti 
grossi opus 16 de 
Hăndel, model tipic 
al artei instrumenta
le de sinteză pe care 
a practicat-o acest 
maestru al epocii ba
roce, a fost ales 
tru deschiderea 
gramului.

Mozart a scris 
fonia nr. 33, în Si 
bemol, în anul 1779, 
după călătoria în - 
treprinsă la Paris șl 
Mannheim. Reia ge
nul simfoniei, părăsit 
pentru un timp, și în 
luna iulie scrie a- 
ceastă simfonie în 
Si bemol; cu ecou
rile el vieneze șl to
nurile ei luminoase, 
ea a fost una din 
cele mai bune inter
pretări mozartiene 
ale Filarmonicii. Cu
cerit de aerul juve
nil al partiturii, de 
spontaneitatea cu 
care zburdă imagi
nația și tehnica com
pozitorului în cele 
patru mișcări, Mircea 
Basarab i-a respirat 
veselia, fugară iluzie 
de vals în prima miș
care, i-a mîngîiat su- 
rîsul în idila simplă 
din partea a Il-a, 
și-a amintit din nou 
de muzica vieneză în 
menuetul cu al său 
dulce trio, amuzîn- 
du-se să urmărească 
capriciile peniței ne- 
astîmpărate cu care 
Mozart a schițat încă 
unul din antrenan
tele finalurl ale sim
foniilor sale.

Personalitatea lui Alexan
dru Phoebus s-a afirmat în 
pictura noastră cu atribute
le clasice : lumina unei con
științe preocupată perma
nent de condiția umană, 
claritate exprimînd respectul 
pentru adevărul vieții, sem
ne ale unei probități etice 
și estetice remarcabile.

Prezența sa în viața 
plastică românească timp de
treizeci de ani (între 1925— 
1954) a lăsat amprenta unei 
atitudini filozofice și socia
le puțin obișnuite. Frămîn- 
tat intelectual (și cu atît 
mai meritoriu) de pro
blematica realităților socia
le, a dat gîndirii artistice 
un înțeles complex, dove
dind că o soluție estetică 
oricît de nouă nu numai că 
este compatibilă, ci este va
lidată de existența unui 
sens umanist. Cele mai im
portante opere ale sale sînt 
martorii acestei atitudini 
devenită crez și manifest. 
Phoebus nu a fost un pro
letar, dar a simțit drama 
condiției proletare din epo
ca sa exprimată în lucră
rile sale capitale din suita 
„Muncitorilor" sau a „Pro
letarilor". Inteligenta subor
donare a instrumentelor 
Constructivismului — cu 
care avea certe afinități — 
în favoarea sensului uman 
al temei, atestă seriozitatea 
cu care înțelegea să se a- 
propie deopotrivă de viața 
și de arta contemporană. 
„Manierismul și tot ce a- 
parține rafinamentului gra
tuit, scria Phoebus, sînt ca
racteristice tuturor decaden
țelor." Denunțînd „acel sen
timent ușor și vag din lu
crările improvizate" el pleda 
pentru „sfera de greutate în 
care spiritul și tehnica să 
fie controlate". Fără a ne
socoti inovațiile estetice ale 
timpului său el și-a dat 
seama că ceea ce solicită în 
primul rînd conștiința seme
nilor este adevărul despre 
om și viață rostit cu căldu
ră și înțelegere, dar totoda- 

- fâ cu mijloace plastice evo«

Casa de cultură din Mangalia

luate. Arta sa nu a atins 
niciodată grotescul unor ac- 
.cente expresioniste sau su- 

e- 
poca sa, cu toate momen
tele halucinante ce intervin 
uneori în compoziția forme
lor sale robuste, accente ale 
unui temperament patetic, 
străin însă de convulsiile 
morbide ale unora din expo- 
nenții „avangardei". Aceas
tă complexă înțelegere a 
rostului artei, neacceptată 
de unii sau alții din proti
pendada artistică a timpului 
a constituit germenele izolă
rii în care s-a consumat, ră
nită și deosebit de fecundă, 
existența sa de pictor. Ală
turi de leit-motivul muncito
rului și al omului simplu, 
victime pentru care simțul 
său de echitate vibra ge
neros și revoltat, nenumăra
tele sale autoportrete sînt 
mărturia lungilor solilocvii 
în care meditația filozofică 
își găsea consolare în truda 
tăcută a paletei. Arzînd și 
cheltuindu-și întreaga ener
gie la șevalet, își mărturi
sea concepția de viață în 
rîndurile ce însoțesc unul 
dintre autoportrete: „Sînt 
ferm convins că artistul 
nu-și trăiește viața ci și-o 
consumă... în raport cu pre
ocupările lui"... „Sînt mîn- 
dru că o parte din opera 
mea din trecut a fost închi
nată celor ce suferă și tru
desc și că această operă 
mi-a adus amărăciuni ce nu 
pot fi explicate..."

Seria de compoziții-por- 
trete începe din 1926, înain
te de plecarea sa la Paris, 
ou bine cunoscutul „Prole
tar", lucrare premiată la sa
lonul oficial pentru calități
le sale umane și plastice cu 
totul remarcabile. în acea 
lucrare se vădea înclinarea 
sa spre constructivism înain
te de a fi luat contact cu 
noile curente, al căror ecou 
nu pătrunsese la noi decît 
foarte vag. După întoarce
rea sa din Franța, chiar de 
la al doilea „Muncitor" r-»

simbolizînd industria — lu
crare amplă, cu o matură 
incizie a formei și o pu
ternică forță de sugestie a 
lumii proletare — reacția 
oficială se produce. Cu toate 
acestea, Alexandru Phoebus 
va continua să expună ani în 
șir, suita sa viguroasă de 
portrete : în 1931 portretul 
de muncitor în picioare, cu 
mîinile împreunate, simboli
zînd „Agricultura", împreu
nă cu compoziția „Muncitor 
odihnindu-se"; în 1932 un 
alt „Muncitor", în 1933 din 
nou un „Proletar", pe care 
din pricina cenzurii e nevoit 
să-l intituleze „Lăutarul" ; 
în 1934 iarăși un „Portret" ; 
în 1944 o amplă compoziție 
„Portrete din Făgăraș". Bi
neînțeles, nici una din aceste 
lucrări, despre care critica 
de bună credință a scris rîn- 
duri elogioase în presa vre
mii, nu a fost cumpărată. 
Statul și burghezia nu 
considerau astfel de opere 
demne de a intra în muzee 
și colecții, iar cei ce vibrau 
în fața lor și cărora le erau 
destinate nu-și puteau per
mite să le cumpere. Cît 
de precară era exis
tența sa, rezultă din ama
rele mărturisiri făcute celor 
apropiați, de a nu-și fi pu
tut permite luxul să picteze 
decît foarte rar pînze de di
mensiuni mari, atît de cos
tisitoare. Din această cauză 
deși simțea nevoia să-și or
ganizeze compozițiile pe 
mari suprafețe, a fost ne
voit să se rezume în genere 
la pînze și mai ales la car
toane de format redus. Cele 
peste cinci sute de uleiuri 
păstrate, precum și nenumă
rate mape cu tușuri, paste
luri, acuarele și guașe re
prezintă un bilanț uimitor 
pentru condițiile existenței 
sale.

Consecvent iubirii sale 
pentru noblețea oamenilor 
autentici, îi caută și îi des
coperă în cartierele ‘ sărace 
ale Bucureștiului, în satele 
din Făgăraș și din jurul 
Sîmbetei de Sus, de unde a-

• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (grădina 
Boema) : SCANDAL LA BOEMA — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" (la teatrul din parcul 
Nicolae Bălcescu) : CEI TREI MUȘCHETARI — 
20.
• Teatrul de stat Constanța (la Sala Palatiflui): 
BAL LA SAVOY — 19,30.

duce grave și impresionante 
portrete de țărani, dintre 
care „Studiul de bătrînă" în 
cele două variante ce figu
rează în actuala retrospecti
vă. Acoperirea umană pe 
care o are fiecare trăsătură 
de pensulă, cu mijloace 
plastice epurate de gratui
tate sau de anecdotă, dau 
în genere acestor lucrări o 
ținută de seriozitate și ade
văr estetic, ținută întîlnită 
și în ciclul „Adolescenților", 
din care sînt expuse șase 
guașe, ca și în cele opt lu
crări din ciclul „Copii în 
stradă", sau în cele două 
pasteluri din seria de două
sprezece formînd ciclul 
„Grivița Roșie" aflat în Ca
binetul de stampe al Aca
demiei R.S.R. Peisajele cita
dine din Galați, Constanța, 
de pe Valea Prahovei, por
turile, interioarele țărănești

din Făgăraș, peisajele din 
Balcic și cele din jurul 
Bucureștiului (remarcînd 
tulburătorul ulei din satul 
Odăile), circumscriu largul 
perimetru al activității sale 
de pictor.

După eliberare, Alexandru 
Phoebus și-a adus contribu
ția sa Ia dezvoltarea artei 
socialiste, cu o convingere 
de o rară autenticitate. 
Compoziția „Oamenii mun
cii" expusă în expoziția 
„Flacăra" din 1948, rămîne 
fără îndoială una din reali
zările de seamă ale artei 
noastre contemporane. Locul 
său în cultura plastică ro
mânească este cel al artistu
lui gînditor, vibrînd cu în
treaga sa capacitate intelec
tuală și cu un pasionat res
pect pentru umanitate.

Camilian DEMETRESCU

22,20

9,00 — Ora exactă. Cum va fi vremea ?
9,02 — Gimnastica de înviorare.
9,10 — Emisiune pentru copii și tineretul ș<

Iar: Filme de desene animate „Viața 
în cosmos" și „Arbaleta". Noile aventuri 
ale echipajului Val-Vîrtej : Primejdioa
sa călătorie în primul molar (reluare). 
Poșta copiilor.

10,45 — Emisiune pentru sate.
12,15 — Concert simfonic.
17,00 — Regata Lucerna (Elveția). Concurs in

ternațional de canotaj.
18,35 — Magazin 111.
19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Interpretul preferat. Muzică populară 

la cererea telespectatorilor.
— Imitații și... originale: Emisiune de va

rietăți. în pauză, desene animate.
— Invitata noastră: Marion și... mica pu

blicitate.
— Telejurnalul de noapte.
— Telesport.
— închiderea emisiunii.



SClNTEIA •— duminică 9 iulie 1967 PAGINA 5

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., care a participat la cea 
de-a XXX-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, conducători ai unor 
ministere și instituții centrale.

Erau prezenți, A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
losif Banc a directorului

general al F. A. O.
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Iosif Banc, a primit sîm
bătă la amiază pe dr. B. R. Sen, 
directorul general al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.), însoțit

viața internațională

SEZ OTTES T IV ALde Paul Lamartine Yates, repre
zentantul pentru Europa al acestei 
organizații.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Nicolae Giosan, preșe
dintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, președintele Comitetu
lui Național al Republicii 
România pentru F.A.O., 
stantin Flitan, adjunct al 
lui afacerilor externe.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale cooperării dintre țara 
noastră și F.A.O.

Socialiste 
și Con- 
ministru-

Azi, in Capitală
LA CICLISM

CUPA BUCURE ȘTIULUI

SPORT

b Trei meciuri

■ Cuplaj 
rugbistic

Campionatele republicane 
de polo pe apă programează 
următoarele partide : Bazinul 
Dinamo, ora 10 : Dinamo Bucu
rești — Industria Linii Timi
șoara ; ștrandul Tineretului (de 
la ora 11) : Rapid București — 
Voința Cluj ; I.C.F. București- 
Vagonul Arad.

★

Competiția internațională de g1- 
clism „Cupa orașului 
continuat sîmbătă pe 
Dinamo din Capitală, 
bil succes a realizat 
eliminare ciclistul român 
Burlacu, care s-a clasat pe primul 
loc la capătul unei întreceri spec
taculoase.

Proba de urmărire pe echipe a 
fost 
care

București" a 
velodromul 

Un remarca- 
în cursa de 

Vasile

cîștigată de echipa U.R.S.S. 
a realizat timpul de 4’45” 4/10.

Cicliștii sovietici au învins în fi
nală echipa Bulgariei creditată cu 
4’49” 3/10. Pe locul trei s-a clasat 
echipa României urmată de cea a 
Italiei. Cursa de 1 000 m au start 
de pe loc a revenit sportivului so
vietic Logunov . cu 1’10” 1/10. Tot 
el a cîștigat și proba de viteză 
(200 m) învingîndu-1 în finală pe 
Gh. Negoescu. Concursul se încheie 
astăzi dimineață la ora 9.

Președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii a oferit în cinstea 
dr. B. R. Sen, a soției sale și a ex- 
perților care l-au însoțit în vizita 
pe care o face în țara noastră, un 
dineu.

La poligonul Tunari

LA VIENA
Luna iulie revarsă asupra Vienel, 

mai mult ca în oricare lună a anu
lui, armatele pașnice ale vizitatori
lor. Capitala e în plin sezon tu
ristic. Restaurantele, hotelurile, lo
curile de interes cultural și istoric 
fac rețete pline. Orașul muzicii 
își deschide prematur porțile, ofe
rind, pentru a nu se dezminți, și 
în iulie și august, manifestări ar
tistice și culturale sub moto-ul 
„Sezonul la Viena cuprinde toate 
anotimpurile'. în marea curte a 
primăriei, în așa-numita piață cu 
arcade și în parcurile capitalei 
sînt programate în această perioa
dă zeci de concerte.

Muzeul de istorie a Vienei găz-

este îmbunătățirea circulației, de
venită din zi tn zi mal intensă.

Se continuă lucrările din zona 
de sud a orașului la intersecțiile 
Gfirtel-ului, cea de-a doua mare 
arteră a capitalei după Ring, cu 
principalele străzi ce pornesc din 
centrul orașului. La Încheierea tu
turor reamenajărilor, Gărtel-ul ar 
urma să devină parte a unei au
tostrăzi, după cum prevede una 
din variantele proiectului de le
gare a capitalei în mod direct cu 
rețeaua de șosele principale a 
țării.

Este abordată în discuții și pro
blema metroului vienez. Partizanii 
acestui proiect au și expus schițe

STADIONUL DINAMO din 
Capitală găzduiește astăzi di
mineață un cuplaj de rugbi. 
La ora 8,30 se va disputa jo
cul restanță din cadrul cam
pionatului republican dintre 
echipele Dinamo București și 
Precizia Săcele, iar în conti
nuare vor evolua două selec
ționate de juniori.

A început 
internațională

încheierea 
seminarului 

de teoria varietăților 
diferențiabile

(Agerpres)

CORESPONDENTA DE LA PETRE STANCESCV

In cîteva

Ieri au început pe poligonul de 
la Tunari întrecerile celei de-a 9-a 
ediții a competiției internaționale 
de tir „Dinamovlada". în proba de 
pistol viteză, primele două locuri 
au fost ocupate de țintașii români 
M. Roșea (Dinamo București) și I. 
Tripșa (Dinamo București) cu cîte

rinduri

592 și respectiv 591 puncte. Pe e- 
chipe primul loc a fost ocupat de 
Dinamo Moscova cu 2 348 puncte. 
Proba de armă liberă calibru re
dus 3x40 focuri a revenit lui Ko- 
niatkin (Dinamo Moscova) cu 1 154 
puncte. La armă standard 30 focuri 
(poziția culcat.) senioare, pe primul 
loc s-a clasat F. Kun (Dozsa 
pesta) cu 591 puncte.

Astăzi de la ora 9 au loc 
toarele probe: pistol liber 60
și armă standard 3x30 focuri se
niori.

Buda-

urmă- 
foauri

O TREI RECORDURI MONDIALE 
LA ÎNOT. Cu prilejul unul concurs 
de natație desfășurat la "Santa Clara 
(California). Mark Spitz a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
400 m liber masculin (4’08”8/10). __ __
Vechiul record, mondial— -stabilit-:1a- -rechii- 
începutul acestei săptămîni de fran
cezul Alain Mosconi — era 
4’09”2/t0.

În cadrul aceluiași concurs 
fost doborît și recordul mondial 
400 m liber feminin. Noua record
mană mondială este tînăra america
nă Pam Kruse. Timpul înregistrat de 
Pam Kruse (4’36”4/i0), este superior 
cu o secundă și șase zecimi vechiului 
record mondial stabilit în 1966 de 
compatrioata sa Martha Randall. Al 

' treilea record mondial a fost realizat 
de Klaudia Kolb în proba de 200 m 
mixt feminin 2’27”5/10.

In cursul zilei de simbătă s-au 
încheiat lucrările Seminarului de 
teoria varietăților diferențiabile 
care s-au desfășurat timp de 9 zile 
în amfiteatrul „Spiru Haret" al Fa
cultății de matematică-mecanică din 
cadrul Universității bucureșt.ene.

Organizat de secția de științe 
matematice a Academiei și Uniu
nea matematică internațională, Se
minarul a reunit academicieni, cer
cetători, cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, matematicieni 
din întreaga țară, ca și oaspeți de 
peste hotare. Lucrările au prilejuit 
o amplă trecere în revistă a aspec
telor esențiale din geometria con
temporană.

duiește în aceste zile expoziția or
ganizată în memoria lui Franz 
Schubert. Expoziția încearcă să re
constituie prin tablouri și docu
mente, prezentate pentru prima 
oară în original; atmosfera Vienei 
din vremea lui Schubert și marele 
cerc de prieteni din jurul aces
tuia. La Burgtheater, prima scenă 
vieneză, s-au definitivat proiectele 
pentru viitoarea stagiune. Se a- 
nunță montări noi cu piese de 
Schiller și Goethe, de Shakespeare, 
Bernard Shaw și Giraudoux. Pe cea 
de-a doua scenă a „Burgului', la 
Akademie Theater, se va juca 
piesa lui Brecht „Schveik în cel 
de-al doilea război mondial'. Co
lectivul teatrului are de susținut în 
stagiunea 1967—1968 un turneu 
în cîteva capitale sau mari orașe 
străine, unele mai apropiate, altele 
la distanțe transoceanice.

Fără sezon sau stagiune, rămîne 
munca cetățenilor capitalei, fără 
de care ar fi de neînchipuit viața 
acestui mare oraș și schimbările 
sale. O preocupare de prim plan

de detaliu care au trezit un 
schimb de păreri. S-a pus în acest 
cadru întrebarea: cum vor asi
gura constructorii, în eventualitatea 
începerii lucrărilor pentru metro, 
siguranța unor mari clădiri cum 
este imensa catedrală Stephans- 
dom, pe sub care ar trebui să trea
că, inevitabil, arterele metroului 
sau amenajate stațiile sale ? Spe
cialiștii au risipit cu argumente te
meinice îndoielile, dar mai difi
cilă pare chestiunea obținerii su
melor necesare concretizării unui 
asemenea proiect care necesită 
un uriaș efort financiar.

Mai apropiate de faza unei ho- 
tărîri definitive se află proiectele 
unui mare complex care ar reuni 
într-un tot arhitectonic așa-numi
ta „Casă a cărții*, cu un mare 
cămin studențesc. Proiectul, pre
zentat de arhitecții Georg Lippert 
și Emmerich Donau, continuă în- 
tr-un fel tendința evidențiată în 
construcția celor mai mari clădiri 
postbelice ale capitalei și anume 
străpungerea „plafonului' vienez

obișnuit cu cel puțin cîteva etaje 
peste înălțimea medie a vechilor 
clădiri. Macheta noului complex 
are o formă triunghiulară la bază. 
Vîrful triunghiului ar urma să fie 
ocupat de „Casa cărții' și va fi 
de fapt o mare bibliotecă. In spa
tele bibliotecii, dar legat de ea, 
se va ridica clădirea cu opt etaje 
a căminului studențesc.

Dar în timp ce discuțiile conti
nuă, proiectele mai vechi prind 
de pe acum viață. Zilele trecute 
s-au încheiat lucrările începute a- 
cum cinci ani la noua aripă a 
clinicii de chirurgie a universității 
vieneze. Sălile de operații, dotate 
cu aparatură modernă, vor oferi 
sutelor de studenți posibilitatea de 
a asista la cele mai grele operații: 
camere de televiziune, instalate în 
incinta sălilor, le vor transmite pe 
ecran tot ceea ce se întîmplă în 
timpul operațiilor. In a doua etapă, 
care începe chiar în acest an, 
noua construcție va fi completată 
cu clinica de psihiatrie și clinica 
de copii.

Și, în încheiere, -un eveniment 
foarte recent. Vinerea trecută, pe 
una din vechile clădiri vecine cu 
primăria vieneză a fost înălțat 
steagul O.N.U. Este sediul pro
vizoriu al Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltarea indus
trială (U.N.I.D.O.) care, conform a- 
cordulul încheiat între O.N.U. și 
guvernul austriac, își va desfășura 
activitatea la Viena. Potrivit ace
luiași acord, U.N.I.D.O. și Agen
ția Internațională pentru Energia 
Atomică (A.I.E.A.), care funcțio
nează de mai multă vreme la Vie
na, se vor instala definitiv în clă
diri ce vor fi construite în pe
rioada ce urmează. Viena va do- 
bîndi un cartier O.N.U. ridicat pe 
malul Dunării, într-o parte a ora
șului care nu se bucura pînă la 
încheierea războiului de pulsația 
și activitatea trepidantă a cartie
relor tradiționale.

de

a 
la

O PUTIATIN (U.R.S.S.), CAMPION 
MONDIAL LA FLORETA. Proba in
dividuală masculină de floretă din 
cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă de la Montreal a revenit so
vieticului Viktoi Putiatin. în turneul 
final, Putiatin a acumulat 4 victorii, 
fiind urmat de Kamuti (Ungaria) cu 
3 victorii (17 tușe), Talvard (Franța) 
cu 3 victorii (19 tușe), Sveșnikov 
(U.R.S.S.) și Romanov (U.R.S.S.) cu 
cîte 2 victorii fiecare și același nu
măr de tuse (21) și Midler (U.R.S.S.) 
cu o victorie.

probei de dublu feminin a revenit 
cuplului Billie Jean King, Rosemary 
Casals (S.U.A.). Cele două jucătoare 
au întrecut cu 9—11, 6—4, 6—2 pe Ma
ria Bueno (Brazilia); Richey (S.U.A.). 
La dublu mixt titlul a revenit pe- 
—- Davidson . (Australia) . — 
King (S.U.A.).
• PERFORMANȚE REMARCABI

LE LA ATLETISM. Cu prilejul în
trecerilor de atletism din cadrul 
Spartachiadei unionale, care se des
fășoară în toate republicile U.R.S.S., 
au fost înregistrate o serie de rezul
tate deosebite.

Astfel, la Leningrad, Valentina Ti
homirova a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului la 
pentatlon — 4 789 puncte, cu urmă
toarele rezultate : 30 m garduri — 
ll”4/10 ; 200 m — 25”3/10 ; lungime 
— 5,72 m ; greutate — 13,05 m ; înăl
țime — 1,77 m (a treia performanță 
mondială a sezonului). în cadrul ace
luiași concurs, Aleksandr Ponoma
renko a- realizat 7,74 m la săritura în 
lungime, iar Nikolai Gnedoi a fost 
cronometrat cu timpul de 8’41”8/10 
pe distanța de 3 000 m obstacole. La 
Minsk, campionul olimpic Romuald 
Klim a cîștigat aruncarea ciocanului 
cu 70,90 m. Rezultatul lui Klim este 
cea mai bună performanță sovietică 
a sezonului și a doua din lume.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL IN
TERNAȚIONAL DE TENIS DE LA 
WIMBLEDON. In finala probei de 
simplu feminin, Billie Jean King 
(S.U.A.) a dispus cu 6—3, 6—4 de
Ann Jones (Anglia). La dublu mas
culin au terminat învingători Bob 
Hewitt (Australia) și Fred Mc. Millan 
(Republica sud Africană) care au cîș
tigat cu 6—2, 6—3. 6—4 meciul cu 
Emerson. Fletcher (Australia). Finala

CAMPIONUL EUROPEAN DE 
BOX LA CATEGORIA GREA, Karl 
Mildenberger, a plecat la New York 
pentru a participa la turneul elimi
natoriu ce urmează să desemneze pe 
succesorul lui Cassius Clay la titlul 
mondial.

Organizatorii acestui turneu întîm- 
pină însă dificultăți, deoarece Comi
sia statului New York nu recunoaște 
hotărîrile celeilalte organizații de 
box americane (W.B.A.) și în, conse
cință nici pe cîștigătorul acestui 
turneu.

LA CRACOVIA
DELEGAȚIA ROMÂNĂ(Agerpres)

V,AL P.S.U.G.
PLENARA C.C.

răsfoind presa străină

Măsuri economice adoptate 
de guvernul cehoslovac

CRACOVIA 9 (Agerpres). — De
legația română condusă de Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice din Republica Socialistă Ro
mânia, care face o vizită oficială 
în R. P. Polonă, a sosit sîmbătă în 
localitatea Cracovia. Delegația a vi
zitat Institutul de Fitotehnie și de 
aclimatizare a plantelor, precum 
și monumente culturale șl arhitea- 
tonice ale orașului.

PRAGA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite: Gu
vernul R. S. Cehoslovace a aprobat 
măsurile în vederea asigurării e- 
chilibrului în dezvoltarea econo
miei cehoslovace în următorii ani. 
Guvernul cehoslovac a constatat că 
actuala etapă a reformei economice 
în țară se desfășoară în condițiile 
complexe ale trecerii de la vechiul ■ 
sistem de conducere, la sistemul 
nou și eă introducerea noului sis
tem a favorizat acele tendințe pozi
tive, care, pe ealea realizării echi-

librului eeonomio, vor spori efici
ența economiei cehoslovace.

Printre măsurile aprobate de gu
vern se numără stimularea produc- , 
ției spre realizarea unei eficiențe 
mai mari a exportului, reducerea 
conseoventă a dispersării mijloace
lor de producție și grăbirea ritmu
lui de amortizare a investițiilor, 
creșterea salariului real prin spo
rirea corespunzătoare a productivi
tății muncii, prin creșterea produc
ției de mărfuri și lărgirea servi
ciilor pentru populație.

Partidul Congresului cere suprimarea 
privilegiilor maharadjahilor

„TEXTILA**
(Urmare din pag. I)

Dar, reducerea hotărîtă a consu
murilor specifice n-a fost singura 
cale de rentabilizare. Așa cum ară
tam la început, o atenție tot atît 
de mare s-a acordat și micșorării 
neîntrerupte a cheltuielilor indi
recte de producție. In acest sens, 
o sursă de economii am identifi- 
cat-o în raționalizarea consumului 
de combustibili și apă. Producerea 
aburului industrial a fost pusă de 
acord cu necesitățile reale ale 
producției. Demn de reținut este 
și faptul că s-au reorganizat în așa 
fel serviciile funcționale încît a 
fost posibilă limitarea la strictul 
necesar a personalului neproduc
tiv. Prin eliminarea a 13 lucrări de 
birou, ce se executau de cîte două 
și chiar trei servicii funcționale, 
și care aveau ca sursă de infor
mare aceeași evidență primară, 
s-a redus numărul salariaților cu 
28 de oameni.

O asemenea măsură nu este sin
gulară. Ea face parte dintr-un în
treg ansamblu care vizează îmbu
nătățirea sistemului informațional 
al uzinei. Mecanizarea acestui sis
tem în proporție de aproape 80 la 
sută a creat posibilitatea să cunoaș
tem zilnic situația economică și fi
nanciară a uzinei și, în consecință, 
să prevenim orice anomalie. Acum, 
după un semestru, cînd întregul 
plan de măsuri a fost pus în apli
care, putem spune cu certitudine 
ce mari avantaje s-au obținut. Nu 
numai că s-au rentabilizat toate 
produsele, dar au fost reduse și 
mai mult cheltuielile materiale de 
producție. Pe ansamblul uzinei 
cheltuielile la 1000 lei producția

- Botoșani
marfă s-au micșorat cu aproape 4 
lei față de nivelul planificat ini
țial. La sfîrșitul lunii iunie a.o. be
neficiile realizate totalizau 11,250 
milioane lei. Avînd în vedere e- 
fectele economice favorabile ce 
vor apare în continuare, ca urma
re a măsurilor ce le-am aplicat, 
ne-am angajat să realizăm în 
an un beneficiu de peste 23 
oane lei, cu 5 milioane mai 
decît s-a planificat.

Evident, nu am creionat 
unele din măsurile și rezervele 
puse în valoare, a căror dezvoltare 
în acest an va asigura reducerea 
și mai accentuată a cheltuielilor 
materiale de producție și creșterea 
beneficiilor. Ținînd seama de fap
tul că în structura prețului de cost 
ponderea cea mai mare o au ma
teria primă și materialele, sîntem 
preocupați, în continuare, de di
minuarea consumului specific și 
folosirea lor mai rațională, pe ca
lea valorificării superioare. Aceas
ta mai ales prin măsurile de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii, ce vor fi aplicate în lu
nile următoare. între ele, folosirea 
intensivă a utilajelor de bază, or
ganizarea mai judicioasă a locu
rilor de muncă, ridicarea nivelului 
de calificare a tuturor muncitori
lor și, mai ales, creșterea răspun
derii materiale și întărirea disci
plinei în muncă — ocupă un loc 
esențial. Avem sjguranța că aceste 
cîteva măsuri hotărîtoare; comple
tate cu altele pe parcurs, vor în
lesni atingerea acestui scop esen
țial : ridicarea încă din anul cu
rent a nivelului eficienței activi
tății economice a uzinei.

acest 
mili- 
mult

decît

Corespondentul zia
rului „LE MONDE”, 
Jean Vetz, a transmis 
din New Delhi :

„Radjahii, maharad- 
jahii, nawabii și ni- 
zamii sînt îngrijorați. 
Un vot neașteptat al 
comitetului panindian 
al partidului Congre
sului a cerut guvernu
lui condus de Indira 
Gandhi să pună capăt 
fără întîrziere privile
giilor foștilor prinți — 
și, ceea ce este și mai 
grav — abolirea listei 
civile de care benefi
ciau foștii suverani ai 
statelor indiene.

Această ofensivă îm
potriva prinților consti
tuie de altfel singurul 
teren de înțelegere în
tre conducătorii unui 
partid care reușește mai 
puțin decît înainte să-și 
concilieze lozincile. Ne- 
putînd să-i atace pe 
«noii prinți» ai capita
lismului, Congresul se 
leagă de supraviețuito
rii regimului medieval.

La drept vorbind, 
disputa nu e nouă. Ea 
a fost reanimată de 
faptul că, la alegerile 
generale din februarie, 
numeroase familii prin
ciare au intrat în luptă 
împotriva partidului 
Congresului. De la do- 
bîndirea independenței, 
săgețile împotriva «ana
cronismului» pe care-1 
constituie privilegiile 
princiare au furnizat 
politicienilor tema a nu 
puține discursuri. Dacă 
guvernul 
asculta ie, 
datorește 
numărul 
jahi sau 
care au : 
vantajos 
tea Congresului 
cel puțin egal, dacă nu 
superior, numărului 
prinților care s-au ală
turat cauzei lui 
tantra, (partid 
dreapta legat de 
rile monopoluri 
dentale).

nu le-a dat 
, aceasta se 

faptului că 
foștilor rad- 
maharadjahi 

apreciat ca a- 
să fie de par- 

este

Swa- 
de 

ma- 
occi-

De data aceasta, to
tuși, domnește mai mul
tă teamă în rîndurile 
vechii aristocrații. Se 

, depun eforturi spre a 
reuni într-o conferință 
pe suveranii de altă 
dată — care de altfel 
nu se împacă deloc în
tre ei — pentru consti
tuirea unui «sindicat 
al prinților» capabil să 
apere interesele corpo
rației.

întreținerea foștilor 
prinți nu mai revine la 
un preț exorbitant, mai 
ales dacă se tine seama 
de faptul că întîlnirea 
cu un maharadjah con
stituie întotdeauna una 
din marile atracții pen
tru turiștii americani. 
Anumiți «suverani», ca 
acei din Taipur și U- 
daipur, au înțeles repe
de avantajele comer
ciale pe care le pot ob
ține prin transformarea 
palatelor lor în hote
luri de lux. Totuși, se 
pare că majoritatea fa
miliilor princiare a 
păstrat mult timp o 
prejudecată față de ori
ce activitate comercială.

La ora actuală, 279 
foști suverani primesc 
încă în virtutea listelor 
civile 50 de milioane de 
rupii. Nizamul din Hai- 
darabad, mort în 1965, 
primea el singur 50 de 
milioane de rupii. Tot
odată, prinții continuă 
să se bucure de un a- 
numit număr de privi
legii. Ei au dreptul să 
arboreze pe palatele, 
mașinile, avioanele sau 
navele lor un steag per
sonal. Unii dintre ei, e 
adevărat, destul de pu
țini, au dreptul să fie 
salutați prin salve Je 
tun. în caz de boală, 
împreună cu 
lor, ei trebuie 
tratați gratuit 
talele de stat, 
nu pot fi 
nici măcar 
justiție fără 
ție specială

lui. Bineînțeles, listele 
lor civile nu sînt supuse 
impozitului pe venit, 
ceea ce sporește valoa
rea lor reală. In mai 
multe state princiare, 
aniversarea zilei de 
naștere a maharadjahu- 
lui este o zi de sărbă
toare oficială, ceea ce 
nu e cazul pentru ani
versarea lui Gandhi sau 
Nehru. Foștii suverani 
beneficiază de. prio
ritate — foarte teoreti
că pentru cei ce cu
nosc funcționarea ad
ministrației indiene — 
cînd vor să • obțină o 
comunicare telefonică 
sau să trimită o tele
gramă. De asemenea, 
ei nu plătesc pentru 
înmatricularea mașinilor 
și au dreptul la un nu
măr cu placă roșie, ceea 
ce firește le asigură 
respectul poliției. «Con
tractul» încheiat la pro
clamarea independenței 
le asigură scutiri de 
vamă pentru importuri
le personale. Dar de a- 
tunci, acest ’ avantaj a 
fost mai mult sau mai 
puțin anulat.

Toate privilegiile 
foștilor suverani sînt 
înregistrate în conven
ții care au fost încheia
te cu guvernul indian 
cu prilejul dobîndirii 
independenței. Sardar 
Patel, principalul par
tizan al integrării state
lor princiare în noua 
republică, considera pe 
atunci, nu fără motive, 
că prețul plătit foștilor 
suverani 
țin față 
pașnică» 
stituit-o
Indii unificate. Astăzi 
— scrie în încheiere 
corespondentul — anu
larea contractului 
trecut cu prinții 
putea fi realizată 
condiția ca două treimi 
a Camerei să voteze 
un amendament 
constituție''.

BERLIN 8 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., în 
zilele de 6 și 7 iulie la Berlin a 
avut loc cea de-a doua Plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania. Frie
drich Ebert a prezentat raportul 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
în care se face o analiză a situației 
economice și sociale a R.D.G. în 
etapa actuală.

In a doua zi a lucrărilor plena
rei. Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a prezentat un 
raport privind constituirea organe
lor de stat și problemele stilului 
lor de muncă științific.

a

încetarea 
din viață 
a lui Nguyen 
Chi Thanh

HANOI 8 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 6 iulie a 
încetat din viață, în urma unui a- 
tac de cord, generalul Nguyen Chi 
Thanh, membru al Biroului Poli
tic, membru al Secretariatului C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului Suprem al Apărării Națio
nale al R. D. Vietnam.

Funeraliile au avut loc la 7 
iulie.

BOLIVIA

ACȚIUNI OFENSIVE
ALE PARTIZANILOR

LA PAZ 8 (Agerpres). — Cercu
rile militare boliviene au anunțat că 
detașamente de partizani au ocupat 
timp de cîteva ore localitățile 
Fortaleza și Lima Manșa, situate 
în nordul departamentului Santa 
Cruz, și se îndreaptă în prezent 
spre departamentul Cochabamba. 
Un purtător de cuvînt al armatei 
a declarat că, potrivit informațiilor 
primite, partizanii se îndreaptă 
spre zona centrală a țării. Avioane 
și elicoptere ale forțelor aeriene 
boliviene supraveghează regiunea, 
încercînd să localizeze grupul înar
mat.

DJE P
TELEVIZIUNEA 
IN COSMOS

RETUTIN
teme mitologice. Se crede că 
în el a fost inmormintat un 
mare comandant de oști ro
man.

reprezintă pu- 
de «revoluția 

pe care a con- 
nașterea unei

I

Un grup de specialiști din 
Moscova au elaborat un apa- 
rataj nou pentru stabilirea de 
legături de televiziune în Cos
mos. Noul sistem de dispozi
tive garantează o bună cali
tate a emisiunilor de televi
ziune la mare distanță cu a- 
jutorul sateliților artificiali ai 
Pămîntului, chiar atunci cînd 
mecanismele de emisie au o 
putere minimă.

Aparatajul este instalat pe 
stația de unde se efectuează 
transmisia. La început, imagi
nea este deformată intenționat, 
dar apoi este necesară o mai 
mică cantitate de energie pen
tru retransmisie. Dispozitive 
relativ simple de pe Pămint 
transformă apoi imaginea de
formată într-una clară.

INVENTIE
CINEMATOGRAFICĂ

O invenție cinematografică 
ce permite utilizarea în mod 
succesiv a aceleiași benzi sono
re pentru două limbi a fost 
experimentată marți într-o 
sală de la Champs-Elysees. 
Textul explicativ este deplasat 
în afara imaginii. Această in
venție a fost pusă la punct de 
inginerii laboratoarelor cine
matografice de la Saint-Gloud 
și ai Comisiei tehnice superioa
re a cinematografiei franceze.

familiile 
să fie 
de spi- 

Prinții
arestați și 
urmăriți în 
o autoriza- 
a guvernu-

în orașul Konya, din Anato
lia Centrală, a fost descoperit 
un sarcofag de piatră, care re
prezintă o valoroasă operă de 
artă. El a fost executat în se
colul al doilea dintr-o singură 
bucată de -granit și cîntărește 
circa 5 tone. Sarcofagul este 
împodobit cu basoreliefuri pe

SARCOFAG
DE... 5 TONE

TRAFICANȚI 
DE STUPEFIANTE

Poliția vest-germană a depis
tat in orașele Stuttgart și 
Mannheim trei traficanți de 
droguri. La domiciliile lor au 
fost găsite aproximativ 20 kg 
de morfină și hașiș. Șeful ban
dei, care se ocupa cu vînzarea 
automobilelor de ocazie, era in 
legătură cu una dintre organi
zațiile pe scară internațională 
ale traficanților de stupefiante.

FUZIONARE

„Aqua bobul", un aparat creat 
de doi elvețieni, care permite 
practicarea unui nou sport 

nautic.

Alte două cotidiene ameri
cane „Boston Traveler'" și 
„Boston Herald" își încetează 
apariția la 10 iulie. în locul lor 
urmind să apară un singur 
ziar „Herald Traveler". Di
rectorul ziarului „Boston Tra
veler" a declarat că fuzio
narea celor două ziare este ur
marea unor dificultăți finan
ciare.

DENI



viața internațională
DECLANȘAREA
OSTILITĂȚILOR

7

Trupele federale nigeriene 
au declanșat vineri operațiuni 
militare împotriva provinciei 
de est rebele, autoproclamată 
„Republica Biafra".

Șeful guvernului federal, generalul 
Gowon, a ordonat armatei să pă
trundă în regiunea de est și să cap
tureze pe liderul secesioniștilor, co
lonelul Ojukwu, și pe ceilalți mili
tari care îl sprijină. Postul de radio 
Lagos, care a transmis această știre, 
arată că luptele au început în mo
mentul cînd trupele rebelilor au des
chis focul asupra pozițiilor unităților 
federale. Imediat după declanșarea

Noi ciocniri intre trupele
egiptene și izraeliene

A FOST CERUTĂ CONVOCAREA CONSILIULUI DE SECURITATE

Mercenarii au

CAIRO 8 (Agerpres). — Potri
vit unui comunicat militar 
R.A.U., sîmbătă dimineața i 
forțele egiptene și izraeliene 
avut loc o luptă 
El Ayish, la est 
Suez. O coloană 
liană ar fi încercat să avanseze 
spre Port Fouad 
pozițiile egiptene 
localități.

Un comunicat 
a făcut cunoscut 
artileria egipteană a deschis focul 
sîmbătă dimineața asupra poziți- 

izraeîiene la Ras El Ayish.

al 
între

• a 
în regiunea Ras 
de Canalul de 
blindată izrae-

pentru a forța 
în jurul acestei

Forțele izraeliene, arată ' comuni
catul, au ripostat prin bombarda
mente de aviație asupra pozițiilor 
de artilerie egiptene.

NEW YORK 8 (Agerpres). — La 
secretariatul Organizației Națiu
nilor Unite s-a anunțat că Republi
ca Arabă Unită și în același timp 
Izraelul au cerut convocarea de ur
gență a Consiliului de Securitate 
ca urmare a unor lupte ce au avut 

de 
Suez. După consultări între mem
brii Consiliului, ședința a fost 
fixată pentru sîmbătă ora 22 GMT.

militar izraelian
în aceeași zi că loc în apropierea Canalului

RADIO KINSHASA

încheierea vizitei COMUNICAT
premierului Franței ta U.R.S.S.

ostilităților, autoritățile federale au 
chemat populația „să păstreze cal
mul și să sprijine comitetele de a- 
părare civilă".

Agenția U.P.I. relatează, citînd 
postul de radio Lagos, că trupele fe
derale au provocat secesioniștilor 
pierderi importante și au ocupat 
două localități estice — Obudu și 
Obolo, ultima dintre ele la 80 km 
nord de Enugu, capitala „Republicii 
Biafra". Cinci sute de soldați rebeli, 
anunță un purtător de cuvînt al ar
matei federale, au fost capturați în
tr-o tabără de antrenament. Sîmbă
tă guvernul de la Lagos a ordonat 
mobilizarea tuturor tinerilor între 
20 și 25 de ani, originari din Lagos.

La rîndul său, postul de radio din 
capitala provinciei rebele a făcut cu
noscut că trupele sale au „respins 
invazia și au forțat unitățile federale 
să se retragă în propriul lor teri
toriu".

Postul de radio Kinshasa anun
ță că în orașul Kindu, situat în 
partea de est a provinciei Kivu, au 
avut loc lupte îndîrjite între deta
șamentele armatei naționale con
goleze și mercenarii albi parașutați 
în Congo (Kinshasa). Postul de 
radio Kinshasa arată că mercena
rii debarcați la Kisangani au su
ferit o înfrîngere totală. O parte 
din cei care au scăpat de atacurile 
armatei congoleze s-au refugiat în 
Rhodesia, la bordul unui avion 
congolez, capturat de mercenarii 
parașutați la Kisangani.

Un comunicat al ambasadei con
goleze la Bruxelles anunța sîm
bătă seara că orașele Kisangani, 
Kindu și Bukavu au fost în între
gime reluate de forțele armate gu
vernamentale. în toate aceste loca
lități a fost restabilită ordinea.

Un alt comunicat al Cancelariei 
președintelui Mobutu, dat publici
tății la Kinshasa, precizează că toți 
prizonierii luați în cursul luptelor 
vor fi deferiți tribunalului și vor 
fi pedepsiți. în conformitate cu o 
hotărîre a Comandamentului ar
matei congoleze, pe teritoriul Con- 
goului nu va mai rămîne nici un 
mercenar alb, se spune în conti
nuare în comunicat. Armata con
goleză poate, prin propriile sale 
forțe, să asigure securitatea țării.

tru a da posibilitatea membrilor 
Consiliului să procedeze la consul
tări în lumina noilor informații pri
mite din partea reprezentantului 
congolez.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — Agen
ția TASS anunță că la 8 iulie la Mos
cova a fost dat publicității comunica
tul sovieto-francez referitor la vizita 
oficială făcută în Uniunea Sovietică 
de primul ministru francez Georges 
Pompidou. Subliniindu-se satisfacția 
în legătură cu evoluția favorabilă a 
relațiilor prietenești dintre Uniunea 
Sovietică și Franța, 
arată că înțelegerea reciprocă și co
laborarea care se 
cele două țări în toate domeniile 
contribuie în mod eficient la căută
rile unei reglementări pașnice a pro
blemelor acute care stau în fața lu
mii. Comunicatul relevă „apropierea 
pozițiilor celor două părți în unele 
din cele mai importante probleme" și 
arată că ele vor continua să se con
sulte în probleme de interes reciproc. 
Părțile și-au exprimat regretul în le
gătură cu faptul că sesiunea Adunării 
Generale a O.N.U. nu a reușit să 
adopte o recomandare referitoare la 
retragerea trupelor izraeliene pe po
zițiile anterioare datei de 5 iunie 1967, 
precum și la continuarea căutărilor în 
cadrul Consiliului de Securitate pen
tru reglementarea tuturor problemelor 
acestei regiuni, „avînd în vedere fap
tul că cuceririle teritoriale rezultate 
din acțiuni militare nu pot fi con
siderate ca un fapt împlinit". Părțile 
au căzut, de asemenea, de acord că 
eforturile lor proprii trebuie îndrep
tate spre a contribui la crearea con
dițiilor pentru respectarea păcii în

în comunicat se

dezvoltă între

Orientul Apropiat și a drepturilor tu
turor popoarelor din această regiune 
la o existență independentă.

In comunicat se arată de asemenea 
că guvernele Uniunii Sovietice și 
Franței sînt convinse că încetarea răz
boiului din Vietnam, care a luat o 
amploare tot mai mare, poate fi găsită 
numai pe calea încetării intervenției 
străine în Vietnam și a bombarda
mentelor, și pe calea reîntoarcerii la 
prevederile de bază ale acordurilor 
din 1954 de la Geneva.

Comunicatul relevă importanța pe 
care o are reglementarea treptată a 
relațiilor între toate țările europene, 
că aceasta va putea contribui la exami
narea problemelor majore existente în 
Europa, poate face cu putință regle
mentarea lor și instaurarea unei păci 
trainice respectîndu-se principiile su
veranității naționale, ale integrității 
teritoriale, nerecurgerii la forță .și nea
mestecului în treburile interne ale altui 
stat.

★
La 8 iulie Leonid Brejnev, secretar 

general al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Georges Pompidou, primul minis
tru al Franței, care face o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire referi
toare la probleme ale relațiilor sovie- 
to-franceze, precum și la unele as
pecte ale situației internaționale.

Sîmbătă seara Georges Pompidou și 
Maurice Couve de Murville s-au îna
poiat la Paris.

VIETNAMUL DE SUD

Westmoreland
cere întăriri

SAIGON 8 (Agerpres). — 
Sîmbătă, ministrul apărării a! Sta
telor Unite, McNamara, care se 
află la Saigon a avut convorbiri 
cu generalul Westmoreland, co
mandantul suprem al trupelor a- 
mericane din Vietnamul de sud și 
cu Ellsworth Bunker, ambasadorul 
S.U.A. la Saigon. Westmoreland ar 
fi cerut lui McNamara sporirea e- 
fectivelor americane în Vietnamul 
de sud cu încă cel puțin 100 000 
oameni. Agenția Associated Press 
scrie că „generalul Westmoreland 
consideră că dacă i se vor trimite 
întăriri mai mici decît cele cerute 
de el aceasta îl va pune în impo
sibilitatea de „a face față".

Am străbătut Vietna
mul de nord în calitate de 
președinte al primei co
misii de anchetă, trimisă 
la fața locului de către 
Tribunalul internațional 
pentru judecarea crimelor 
de război americane în 
Vietnam, inițiat de lor
dul Bertrand Russell. Apoi 
am asistat, ca președinte 
al Comisiei juridice, la 
toate ședințele acestui 
tribunal de la Stockholm, 
în mai 1967. Una din con
cluziile ce le-am desprins 
a fost aceea a caracteru
lui criminal al bombar
damentelor asupra popu
lației civile și a obiecti
velor civile (școli, spitale, 
pagode, biserici etc.).

Din cele ce am putut 
să văd la fața locului, 
precum și din documente
le prezentate de alți an
chetatori la Stockholm, 
mi-am format convinge
rea că forțele militare ale 
S.U.A. procedează la o 
bombardare masivă, sis
tematică și deliberată a 
populației și obiectivelor 
civile.

Am vizitat orașele Ha
noi și Haifong și alte opt 
provincii. Am văzut ur
mele bombardamentelor 
în centrul Hanoiului, un 
cartier populat distrus în 
întregime, ruinele Institu
tului de cadre sindicale. 
Am urmărit bombarda
mentul în cursul căruia 
au căzut schije în inima 
cartierului ambasadelor 
(o schijă a atins și am-

cu privire la cea de-a treizecea 
ședință a Comitetului Executiv

al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

CONAKRY. Postul de radio Cona
kry a anunțat că guvernul Guineei a 
cerut vineri convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului ministe
rial al Organizației Unității Africane 
pentru a discuta noua agresiune îm
potriva Republicii Congo. „Conside
răm, a declarat președintele Guineei, 
Seku Ture, că în fața noii agresiuni 
imperialiste împotriva Republicii De
mocratice Congo, O.U.A. trebuie 
să-și afirme deplina sa solidaritate 
și să ia măsurile necesare pentru a- 
părarea integrității teritoriale a aces
tei țări frățești".

NEW YORK. Consiliul de Securi
tate s-a întrunit din nou vineri 
după-amiază pentru a continua dis
cutarea plîngerii Republicii Demo
cratice Congo. Luînd cuvîntul, repre
zentantul Congoulul (Kinshasa), 
Theodore Idzumbuir. a adus noi do
vezi în legătură cu agresiunea al că
rei obiect este tara sa. El a dezvăluit 
amănuntele unui plan în trei etape 
avînd ca scop lichidarea actualului 
guvern din Congo (Kinshasa).

După suspendarea ședinței, pre
ședintele în funcție al Consiliului a 
programat următoarea ședință pen
tru luni, ora 15,00 (ora locală), pen-

basada României), în a- 
propiere de palatul prezi
dențial.

Am văzut orașul Phu 
Ly, distrus în proporție de 
4/5 și ai cărui 7 000 lo-
Ly, distru 
4/5 și ai 
cuitorl au fost evacuați. 
Am văzut orașul marții 
Nam Dinh ‘ 
oraș ca mărime din Viet
namul de nord, asupra

al . treilea

I
a doua 
amînă.

In cursul zilei de vineri, asupra Italiei s-ou abătut furtuni violente 
care au provocat accidente mortale și serioase daune materiale. 
In timpul furtunii la Roma s-a spart o conductă ; cîteva străzi 

au fost inundate

G

agențiile de presă transmit

*

llmînarea reuniunii CENTO 
Reuniunea anuală a miniștrilor de 
externe din țările membre ale 
CENTO (Organizația Tratatului Cen
tral), fixată pentru 11 și 12 iulie Ia 
Londra, a fost amînată la propune
rea Pakistanului. Este pentru 
oară cînd această întîlnire se 
(Reuter).

După întrevederea Dean 
Rusk-Sour as desfășurată vineri la 
Washington, ministrul grec a declarat că 
reluarea ajutorului militar american că
tre Grecia depinde în întregime de Sta
tele Unite, dar a găsit la Washington „o 
bună înțelegere". în cercurile autorizate 
americane s-a lăsat să se înțeleagă că de 
fapt S.U.A. nu au întrerupt complet li
vrările lor cu caracter militar către Gre
cia după lovitura de stat.

Suedia și-a anunțat inten
ția de a stabili legături cu 
Piața comună. Comunicatul ofi
cial publicat vineri la Stockholm nu 
indică însă forma pe care o va îm
brăca cererea Suediei și nu preci
zează dacă este vorba de aderare sau 
de asociere la C.E.E.

Eliberarea tuturor deținuți- 
lor politici din Venezuela a 
fost cerută într-un articol publicat de 
ziarul „El National" cu ocazia îm
plinirii a 400 de ani de Ia întemeie
rea capitalei venezuelene.

Reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Cipru va efectua 
săptămîna viitoare o vizită de patru 
zile la Ankara, unde va avea între
vederi cu reprezentanți ai guvernului 
turc în problema cipriotă. De la An
kara, Osorio Tafall va pleca la 17 
iulie la Atena.

Expoziția internațională de 
utilaj minier „Intergormas" 
s-a deschis la Moscova. U.R.S.S., Polo
nia, Cehoslovacia, R. D. Germană, Un
garia, Anglia, Suedia, Franța, R. F. a 
Germaniei, Austria și alte țări expun aici 
cele mai noi tipuri de mașini complexe 
care asigură mecanizarea lucrărilor de 
extracție, de armare a galeriilor, diferite 
tipuri de excavatoare, mijloace de com
batere a prafului din mine etc.

Cunoscuta actriță engleză 
Vivian Leigh a 'nce,al vi«m in 
virstă de 53 de ani. Definăfoare a mai mul
tor premii cinematografice, printre care 
și a două premii Oscar, Vivian Leigh este 
cunoscută spectatorilor noștri din filmele 
„Henric al IV-lea" și „Lady Hamilton".

proape toate bisericile au 
devenit țintă a avioane
lor. Am văzut aici ruinele 
bisericii St. Frangois Xa
vier, ; lovită . în momentul 
slujbei, ceea ce a cauzat 
moartea a 72 de credin
cioși. Am străbătut re
giunea agrară Thai-Binh 
și am văzut nenumărate 
sate,’ îndepărtate de toate

Articol scris pentru „Scînteia" 
de LEON MATARASSO, avocat la Curtea 

de Apel din Paris

căruia au avut loc atî- 
tea raiduri ucigașe și a 
cărui bombardare a fost 
negată sistematic de Sta
tul Major american pînă 
în ziua cînd orașul a fost 
vizitat (chiar în ajunul 
vizitei mele) de ziaristul 
american Salisbury.

Am vizitat orașul cato
lic Phat Diem, unde a-

șoselele, care au fost ținta 
mai multor atacuri succe
sive. într-unul din a- 
ceste sate am stal 
de vorbă cu elevii unei 
școli, supraviețuitori ai 
unul atac declanșat în 
timpul orelor de studiu, și 
care a provocat distru
gerea școlii, moartea pro
fesoarei șl a 30 de elevi.

Am văzut, la Vien Phuo, 
un sat bombardat numai 
cu bombe cu bile, desti
nate să lovească exclu
siv populația necomba
tantă.

Toate raidurile sînt 
precedate de zboruri de 
recunoaștere în cursul 
cărora este fotografiat te
ritoriul ce urmează- a fi 
lovit. Pe de altă parte spi
talele, școlile, bisericile, 
pagodele sînt cele mai 
adesea construcții din 
piatră, foarte vizibile în 
cadrul peisajului vietna
mez, nefiind deci posibilă 
nici o confuzie. Cînd un 
obiectiv civil este lovit, 
acest lucru este făcut in
tenționat.

Cazul spitalelor 
caracteristic. Unul 
medicii anchetatori
Tribunalului Russell a 
arătat că R. D. Vietnam a 
construit în fiecare pro
vincie cîte un spital mo
dern cu cîte 500 de pa
turi. In cele zece provin
cii pe care le-a străbătut

este 
din 
ai

■ toate spitalele au fost nu 
numai lovite, dar distruse 
sistematic, prin- mai multe 
raiduri succesive.

Nu trebuie să credeți 
că vizitatorul care se 
duce în Vietnam este mar
tor numai al crimelor. El 
este și martorul extraor
dinarei Ingeniozități a 
poporului vietnamez, care 
găsește mijloace de a 
evita atacurile americane 
și de a se apăra, dînd 
contraatacuri puternice. 
Sistemul adăposturilor și 
acela al reparațiilor, în 
urma bombardamentelor, 
funcționează admirabil. 
Școlile și spitalele eva
cuate sau dispersate des
fășoară o activitate in
tensă. Producția se dez
voltă. Sistemul socialist 
s-a dovedit deosebit de 
eficace în organizarea a- 
părării populației contra 
atacurilor imperialiste.

Dar eu, ca toți cei care 
qu vizitat Vietnamul, am 
fost, mai cu seamă, mar
tor al minunatei rezisten
țe a unui popor hotărît 
să lupte cu orice preț 
pînă la instaurarea unei 
păci bazată pe recunoaș
terea și garantarea inde
pendenței și suveranității 
patriei sale. De la cel mai 
simplu dintre cetățeni 
pînă la șeful statului. Ho 
Și Min, iubit șl respectat 
de către toți, întreaga na
țiune vietnameză dă do
vadă de aceeași hotărîre 
fermă, de neclintit.

Intre 5—7 iulie a avut loc, la 
Moscova, cea de-a treizecea ședin
ță a Comitetului Executiv al Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc. La ședință au participat T. 
Țolov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, vice
președinte al Guvernului Republi
cii Socialiste Cehoslovace, J. Bal- 
kow, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democra
te Germane, D. Gombojav, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Mon
gole, P. Jaroszewicz, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, Gh. 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, A. Apro, vice
președinte al Guvernului Revolu
ționar Muncit.oresc-Țărănesc Un
gar, M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, în conformitate cu 
Convenția dintre C.A.E.R. și guver
nul Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia cu privire la par
ticiparea R.S.F.I. la lucrările or
ganelor Consiliului, A. Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fe
derale.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de M. Leseciko, re
prezentantul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste în Consiliu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Comitetul Executiv a examinat 
programul organizării și conținu
tul coordonării planurilor de dez
voltare a economiei naționale ale 
țărilor membre C.-A.E.R. pe pe
rioada 1971—1975 și a adoptat, în 
legătură cu aceasta, recomandări 
corespunzătoare, în care se prevede 
ca țările să efectueze coordonarea 
planurilor, atît pe baza consulta
țiilor bilaterale, cît și pe bază 
multilaterală.

Conținutul lucrărilor de coordo
nare a planurilor pe bază bila
terală va fi convenit în mod ne
mijlocit între țările interesate, por
nind de la necesitatea examinării 
complexe a problemelor ridicate 
de către țări, care prezintă inte
res reciproc. Pe bază multilatera
lă se vor examina și se vor elabo
ra unele probleme economice ale 
colaborării, în a căror elaborare 
s-a evidențiat interesul țărilor 
membre ale Consiliului.

Comitetul Executiv a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. să

n Cum poate fi stabilită ră
ii pid și fără greș apartenen- 
S ța cetățenilor din Republica 

Sud-Africană la rasa albă P 
i a ră- 

---- fără răspuns. Acum s-au 
făcut'cîțiva pași. Mai întîi, 
a fost promulgată o lege 
pentru „clasificarea rasială". 
Pentru fiecare locuitor s-a 
constituit cîte o cartotecă 
specială. Cînd toți cetățenii 
sud-afriedni au fost luați in 
evidență și operațiunea a 
fost încheiată, ministrul de 
interne a exclamat cu satis
facție : „De acum înainte 
cetățenii noștri au căpătat 
siguranță în ce privește pu
ritatea rasei". Curînd a tre
buit să se convingă de con
trariul. Abta atunci au în
ceput lucrurile să se com
plice. Dacă în sîngele veci
nului sau prietenului există 
un cît de mic amestec de 
singe- „inferior", fapt necon
semnat în cartoteci P Pen
tru o dublă siguranță s-a

ISud-Afncană la rasa
Mult timp, întrebarea 
mas fără răspuns. Acur
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S T P
Orașele americane au fost 

invadate de un nou stupefi
ant : STP, mult mai puternic 
decît cele cunoscute pînă a- 
cum. Spre deosebire de LSD, 
stupefiantul la modă, care a- 
vea o acțiune de 8—10 ore, 
STP-ul bate toate recordu-
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J Totul 
| e posibil

S Teroarea și sentimentul 
de nesiguranță care domnesc 

n în Haiti s-au răsfrînt și a- 
| supra corpului diplomatic. 
§ Dictatorul Duvalier a insta- 
Iurat o asemenea atmosferă

— arată într-o coresponden
ță din Haiti ziarul „Inter- 

- national Herald Tribune" — L    

trecut la înființarea de 
bunule speciale în probleme 
rasiale. Rasiștilor le-a fost 
oferit un nou instrument de 
represiune chiar și împotri
va semenilor lor. O simplă 
afirmație și omul alb poale 
fi transformat în om de cu
loare, supus inumanelor nor
me segregaționiste, înjosit.

Cum funcționează în 
practică acest sistem o ara
tă cazul lui Ronni, cunoscut 
boxer sud-african. Pînă de 
curînd, Ronni era alb, din 
părinți la fel de albi ca și 
el. A învățat la școala pen
tru albi, a frecventat socie
tatea albă. Cineva l-a învi
nuit îtisă că ar avea în vine 
singe amestecat, dat fiind 
că ferma tatălui său în care 
a crescut se află pe un te
ritoriu populat în mare par
te de metiși... Și iată-l pe 
Ronni transformat în negru 
de către un tribunal special. 
O dată cu aceasta s-au abă
tut asupra lui toate nedrep
tățile pe care le îndură un 
om de culoare în citadela 
rasismului.

rile: 3—4 zile. în urma con
sumării acestui nou stupefi
ant, 12 persoane din San 
Francisco au fost transpor
tate în stare gravă la spital. 
S-a evaluat că STP-ul are 
aproape același efect asupra 
organismului ca și gazul 
B. Z., aflat în arsena
lul armatei americane și care 
distruge sistemul nervos.
sn

îneît diplomații străini nu 
mai îndrăznesc să se întîl- 
ne'ască între ei. 
te ocazii, cînd 
președintele, a 
ambasador, nu 
fac să stau cît 
de el. Este înconjurat de a- 
tîția polițiști care stau cu 
degetul pe trăgaci, îneît 
mi-e teamă că la cea mai 
mică mișcare o să mă tre
zesc cu un glonte în cap. 
Aici orice este posibil".

„La diferi- 
ne convoacă 
declarai un 
știu cum să 
mai departe

5 
I
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ducă tratative și să încheie în 
anul 1970 acorduri bilaterale de 
lungă durată privind livrările re
ciproce de mărfuri între țările 
membr° ale C.A.E.R. pe perioada 
1971—1975, precum și alte acorduri 
de colaborare economică pe măsu
ră ce acestea se vor, perfecta, ți- 
nînd seama și de rezultatele lu
crărilor efectuate în domeniul co
ordonării planurilor economice.

Comitetul Executiv, pe baza pro
punerilor Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de ma
șini, a adoptat recomandări pri
vind specializarea producției de 
utilaje pentru prelucrarea cauciu
cului și a maselor plastice. Tot
odată, a recomandat țărilor inte
resate ca, pînă la sfîrșitul anului 
1967 sau în termenul convenit pe 
cale bilaterală, să încheie acorduri 
(convenții) privind specializarea 
producției sau acorduri comerciale 
(contracte) privind livrarea utila
jelor specializate pentru prelu
crarea cauciucului și a maselor 
plastice.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost examinată informarea Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
probleme valutar-financiare cu 
privire la activitatea Băncii In
ternaționale de Colaborare Econo
mică pe anul 1966. Comitetul Exe
cutiv a constatat că în perioada 
menționată în activitatea Băncii 
s-au obținut unele realizări.

Comitetul Executiv, examinînd 
raportul Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții cu pri
vire la activitatea desfășurată în 
anul 1966, a relevat că, în perioa
da care a trecut, Comisia a efec
tuat o serie de lucrări care au 
contribuit la dezvoltarea colabo
rării tehnico-științifice în dome
niul construcțiilor, al organizării 
lucrărilor de construcții și mon
taj, al producției materialelor de 
construcție și al mecanizării con
strucțiilor.

Comitetul Executiv a examinat, 
de asemenea, raportul Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru agri
cultură, cu privire la activitatea 
desfășurată în anul 1966 și acti
vitatea ei de viitor. în activita
tea sa, Comisia a contribuit la or
ganizarea colaborării dintre țările 
interesate membre ale C.A.E.R. 
prin schimburi de experiență în 
domeniul introducerii progresului 
tehnic, folosirii eficiente a îngră
șămintelor și creșterii fertilității 
solului, al protecției plantelor, iri
gației și desecării terenurilor, al 
mecanizării complexe a producției 
și altor probleme actuale ale dez
voltării agriculturii.

Comitetul Executiv s-a declarat 
de acord cu propunerea Guvernu
lui Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia privind extinderea 
colaborării R.S.F.I. în cadrul 
C.A.E.R. șl în domeniul energiei 
electrice.

Examinarea problemelor în șe
dința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

c

Plenara Comitetului
Executiv al P.S.I.U.P

ROMA. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite: Timp de 
două zile, la Roma s-au desfășurat lu
crările Plenarei Comitetului Executiv 
al Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare (P.S.I.U.P.) consacrate 
analizării situației politice interne și 
internaționale. Tullio Vecchietti, se
cretar al P.S.I.U.P., a prezentat’ un 
raport în care a arătat, între altele, 
că o adevărată politică de pace, de
mocratică, se definește după locul pe 
care îl ocupă față de acțiunile impe
rialismului, că una din problemele 
mai importante care stau în fața stîn- 
gii italiene în perioada imediat ur
mătoare este apărarea păcii în ca
drul luptei generale împotriva impe
rialismului și a politicii sale și pentru 
neutralitatea activă a Italiei, ca o con
tribuție proprie la înlăturarea blocu
rilor și pactelor militare în Europa și 
în lume.

După dezbateri, la care au partici
pat numeroși vorbitori, a fost adopta
tă o rezoluție consacrată în cea mai 
mare parte problemelor internaționa
le. Rezoluția se pronunță pentru 
crearea în Orientul Mijlociu a unei 
zone de dezangajare și excludere a in
tereselor marilor societăți petroliere, 
pentru încetarea agresiunii americane 
în Vietnam prin recunoașterea dreptu
lui poporului vietnamez la indepen
dență. Vietnamul — se spune în re
zoluție — constituie „punctul princi
pal al ofensivei imperialiste", care țin
tește să înăbușe „prin conflicte loca
le mișcarea popoarelor spre indepen
dență și socialism". „Momentul cen
tral al luptei împotriva imperialismu
lui și pentru pace în Italia îl repre
zintă acțiunea în vederea lichidării 
bazelor americane și pentru a scoate 
Italia din Alianța atlantică". Rezoluția 
face apel la unitatea între muncitorii 
socialiști, comuniști și catolici în lupta 
împotriva coaliției de centru stînga și 
a politicii atlantice.
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