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Ziua de 15 iulie a prilejuit locuitorilor minicipiului Galați, tînăra cetate a siderurgiei românești de pe malul Dunării, o nouă, entuziastă și rodnică întîlnire cu conducătorii partidului și statului nostru. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț au făcut o vizită de lucru în acest oraș, pentru a examina felul cum se înfăptuiesc obiectivele economice stabilite de Congresul al IX-Jea al partidului, pentru a discuta cu conducătorii organelor de partid și de stat, ai întreprinderilor și instituțiilor locale, cu muncitori, tehnicieni, ingineri și alți oameni ai muncii despre problemele actuale și perspectivele de dezvoltare pe țărîm economic și urbanistic-edi- litar.La orele amiezii, conducătorii de partid și de stat au sosit în orașul Galați. La intrarea în praș, pe arcada principală a podului de pe Șiret, împodobită cu ghirlande verzi și flori multicolore, e scrisă cu garoafe albe și roșii tradiționala urare : „Bine ați venitAici •au fost întîmpinați de tovarășul Constantin Dăscălescu, prlm-seore- tar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular provizoriu județean, de alți reprezentanți ai conducerii județului și municipiului Galați. Un grup de .tinere, îmbrăcate în costume populare moldovenești, au oferit oaspeților buchete de Hori. Numeroși locuitori aflați pe arterele principale ale orașului au salutat cu căldură pe oaspeți.
Etapa mari
lor împliniri

...Uriașul „platou al metalului", unde se află șantierul celei mai vaste construcții industriale a țării — Combinatul siderurgic de la Galați — trăiește clipe memorabile, în răstimpul scurs de la ultima vizită a conducerii de partid și de stat la combinat, aproape 30 000 de constructori și siderurgiști au dat în funcțiune unele dintre cele mai importante obiective, care plasează în mod hotărîtor combinatul în ansamblul producției de metal a țării. Pentru ei prima jumătate a anului 1968 — carereprezintă totodată și încheierea primei jumătăți a cincinalului în curs — a constituit o etapă fundamentală, marcată de desfășurarea în ritm spectaculos a unor premiere industriale de mare anvergură : intrarea în producție efectivă a primului furnal și a aglome- rat.orului, a oțelăriei și a fabricii de oxigen, a laminorului Slebing. Actuala vizită oferă nu numai prilejul unei retrospective însufleți- toare, dar și al unei ample consfătuiri asupra celor mai eficiente modalități și soluții pentru îndeplinirea optimă a marilor sarcini de viitor ce stau în fața colectivului.La intrarea în „cetatea de foc", în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat au venit Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, conducătorii șantierului și ai combinatului, reprezentanți ai comitetului de partid și ai organizațiilor obștești. Cuvintele de bun sosit ce le sînt adresate oaspeților, întreaga desfășurare a primirii creează acea atmosferă entuziastă de caldă apropiere caracteristică întîlnirilor dintre conducătorii, partidului și oamenii muncii din cele mai diferite domenii de activitate.Impresionantele dimensiuni ale acestei construcții industriale se impun atenției încă de la primul obiectiv vizitat: furnalul nr. 1 de 1 700 mc, de la a cărui șarjă inaugurală- au trecut aproape trei luni. Este cel mai mare furnal al țării, cu o capacitate aproape dublă față de aceea a celor mai puternice furnale ridicate în ultimii ani Ia Hunedoara, și a cărui producție — circa 2 tone în fiecare minut — va reprezenta, a- tunci cînd va atinge parametrii proiectați, aproape de șase ori producția de fontă a întregii țări în anul 1948.

Stimaji tovarăși,Sînt sub impresia puternică a celor văzute în acest gigant al industriei românești. Intr-adevăr, față de acum doi ani parcă a răsărit aici o uriașă cetate de foc și oțel: ea adaugă la potențialul e- conomic crescînd al patriei noastre un fluviu de oțel care va îmbogăți și mai mult națiunea noastră socialistă. (Aplauze, urale).Priveam fonta și oțelul curgînd și aveam în același timp imaginea muncii eroice depuse de constructori ani de-a rîndul pe acest uriaș șantier. Privindu-vă acum pe dumneavoastră, am imaginea marilor transformări, a marilor creații să- vîrșite de omul construcției socialiste. (Aplauze puternice). Trebuie să vă spun că mi-e greu să redau în cuvinte impresia produsă de aceste mari unități industriale siderurgice, dar mai cu seamă mi-e greu să exprim măreția muncii dumneavoastră, care ați reușit, sub conducerea partidului, să ridicați aceste mărețe cetăți. Consider că în a- ceasta se exprimă în fond principala victorie a omului, victoria asupra materiei, capacitatea de a realiza tot ceea ce își propune să făurească. Vă rog să-mi dați voie să vă adresez dumneavoastră, muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor — constructori și siderurgiști — un salut călduros, din toată inima, din partea Comitetului Central, a Consiliului de Stat și a guvernului republicii noastre socialiste și să vă felicit pentru marile victorii pe care le-ați dobîndit prin munca dumneavoastră eroică. 
(Aplauze, urale).Am admirat priceperea și măiestria proiectanților care au reușit să plăsmuiască cu mintea lor luminată aceste lucrări, am admirat munca constructorilor care au reușit să făurească acest minunat furnal care este concepție românească, creație românească. îi felicit din toată inima. (Aplauze 
puternice).Am vizitat oțelăria, — cea mai modernă din țara noastră, unii spun că printre cele mai moderne din Europa — creație a inginerilor și muncitorilor români, a acelora care au făurit utilajele și a specialiștilor germani ce ne-au ajutat s-o construim. Doresc să felicit din toată inima pe muncitorii care au făurit această oțelărie, să mulțu-

mese specialiștilor germani pentru contribuția pe care au adus-o. 
(Aplauze puternice).Am vizitat, de asemenea, laminorul Slebing, un alt gigant care a intrat de cîteva' săptămîni în funcțiune, realizat de specialiștii noștri în strînsă colaborare și cu ajutorul specialiștilor sovietici, al muncitorilor și inginerilor sovietici. Doresc să felicit din toată ihima atît pe specialiștii români, cît și pe tovarășii sovietici care au lucrat alături de voi, fie aici, fie la ei acasă, pentru darea în producție a acestui gigant. (Aplau
ze puternice).La realizarea unor obiective intrate în producție pînă acum și-au mai adus contribuția specialiști dintr-un șir de alte țări; iar la u- nele obiective s-au adus utilaje și au lucrat sau lucrează specialiști din Anglia, Franța, din R.D.G., din Suedia, Cehoslovacia, Italia, Polonia, Ungaria. După cum vedeți, această creație românească a dat prilejul închegării colaborării în muncă a unui mare număr de specialiști atît din țările socialiste, cît și din țări capitaliste, ceea ce dovedește că oamenii înfrățiți în muncă pot crea minunate construcții pașnice menite să întărească prietenia și colaborarea între popoare. (Aplauze, urale).Am ascultat pe tovarășii care au vorbit, care s-.au referit la împlinirea angajamentelor. Este o împlinire și un început pentru că ceea ce s-a făcut nu înseamnă sfîr- șitul acestei mari opere. Munca va continua in noi etape de dezvoltare a combinatului, atît pînă în anul 1970, cît și în următorul cincinal, ajungîndu-se în fjnal la o producție de peste 5 milioane tone de oțel. De aceea, felicitîndu-vă pe toți pentru realizările de astăzi, vă urez succese noi pentru împlinirile de mîine. (Aplauze puternice).Fără îndoială, realizările dv. sînt opera muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, a tuturor celor care au acționat. In aceste realizări este și o parte a muncii bune a comitetului județean de partid, a comitetului municipal, a organizațiilor de partid ale constructorilor și si- derurgiștilor, a comuniștilor •— organizatorii care au știut să acționeze pentru îndeplinirea sarcinilor puse departidului. De aceea, doresc să fe-

licit comitetul județean de partid-, comuniștii, pe toți oamenii muncii din județ pentru realizările obținute.Desigur, tovarăși, combinatul dv. are o importanță deosebită pentru întreaga noastră economie. El contribuie la așezarea unei temelii trainice societății noastre socialiste, la făurirea unei baze puternice pentru a putea trece mai departe, spre făurirea visului de aur al o- menirii, societatea . comunistă. 
(Aplauze, urale).Aveți deplin temei să fiți mîndri de ceea ce ați înfăptuit. Și trebuie să vă spun acum, cu toate că în decursul anilor cei ce au condus lucrările au primit destule critici — unele îndreptățite, altele nu întotdeauna îndreptățite — pornite din dorința ca construcția să meargă cît mai bine, să fie realizată la timp, în termen.— că an de an, luiiă de lună, săptămîrîă de săptămînă, activitatea dv. s-a îmbunătățit, s-a desfășurat/în condiții tot mai bune, obținînd rezultate minunate. Felicităm pe lucrătorii din Ministerul Industriei Metalurgice, cbnducerea ministerului pentru activitatea depusă. Ca și dumneavoastră, conducerea de partid și de stat se mîndrește cu Combinatul siderurgic de la Galați, ne mîndrim mai cu seamă cu marele colectiv de constructori și siderurgiști de la acest combinat 
(Aplauze, urale). iO dată cu dezvoltarea acestui gigant de oțel se nasc, cresc în țara noastră și alți giganți, de chimie, de construcții de mașini, de energetică, producători de bunuri de consum. Se dezvoltă, de asemenea, agricultura, celelalte ramuri ■ ale economiei naționale. Putem spune că în acești ani ai cincinalului pe care i-am parcurs am obținut succese strălucite în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. în întreaga țară încep să producă unitățile pe care cincinalul, Congresul al IX-lea le-au stabilit, făcînd ca patria noastră socialistă să devină mai puternică, mai bogată, ca nivelul- de viață al poporului nostru să devină din ce în ce mai bun. Putem spune că în cei doi ani și jumătate care au trecut din actualul cincinal

La plecare, pe aeroportul BâneasaLuni dimineața a părăsit Capitala președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a făcut o. vizită oficială de . prietenie in țara noastră.în vizita sa în România, oaspetele a fost însoțit de Habib Bourguiba jr., secretar de stat pentru afacerile externe, Ahmed Noureddine, secretar de stat pentru lucrările publice și locuințe, Mansour Moalla, secretar de stat pentru comerț și industrie, Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, Mokki Zidi, directorul industriei și energiei, Habib Ben Ammar, președinte — director general al Oficiului pen-
'IS

tru artizanat, Ferid Soudani, președinte — director general al A- genției de presă „Tunis-Afrique", Ahmed Ghezal, Aii Chetioui și Mohtadi El Kateb, șefi de direcții în Secretariatul de Stat pentru A- facerile Externe, funcționari de stat și ziariști.De la reședința oficială pînă la aeroport, președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, împreună cu președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, au venit într-o mașină deschisă, escortată de motocicliști. De-a lungul traseului, numeroși bucureșteni au salutat cu căldură pe șefii celor două state.Aeroportul era pavoazat cu drapelele de stat ale celor două țări. Pe mari pancarte, în limbile ro-
COM ULa invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste- România, Nicolae Ceaușescu, între 9—15 iulie 1968 a făcut o vi- . zit.ă oficială în România președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba.în timpul șederii în Republica Socialistă România, președintele Republicii Tunisiene și personalitățile care l-au însoțit au vizitat o- biective industriale, agricole și in- , stituții social-culturale din municipiul București și județele Brașov, Prahova și Constanța, luînd cunoștință cu viu interes de activitatea constructivă și realizările poporului român în dezvoltarea eco-

(Continuare în pag. a II-a)

Comitetul Central al
(Continuare in pag. a III-a)

Primire entuziasta pe străzile Galopului

precum și de

mână și arabă, era înscrisiască prietenia româno-tunisiană 1“. Pe fațada corpului central se aflau portretele președintelui Republicii Tunisiene și președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Pentru a-1 saluta pe oaspete Ia plecare, la aeroport au venit președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Nicolae , Șipoș, ambasadorul României în Republica Tunisiană. Au venit.
vContinuare în pag. a V-a)

nomică, socială și culturală. Pretutindeni, înalții oaspeți tunisieni au fost întîmpinați cu căldură și simpatie, expresie a sentimentelor de prietenie și stimă ale poporului român față de poporul tunisian, a buhelor relații statornicite între cele două țări.La convorbirile oficiale care au avut loc între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, au luat parte:Din partea română :Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, ministrul minelor, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Nicolae Șipoș, ambasadorul României în Republica Tunisiană, Andrei Vela, director general al Agenției Române de Presă — Agerpres, Ștefan Cleja, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea tunisiană :Habib Bourguiba jr., secretar de stat pentru afacerile externe, Ahmed Noureddine, secretar de' stat pentru lucrările publice și locuințe, Mansour Moalla, secretar de stat pentru comerț și industrie, Mahmoud Maamouri, ambasadorul Republicii Tunisiene în România, Habib Ben Ammar, președinte — director general al Oficiului pentru artizanat, Ferid’Soudani, președinte — director general al Agenției de presă „Tunis-Afrique“, Ahmed Ghezal, șeful direcției „Europa" a Secretariatului de Stat pentru Afacerile Externe, Naji Becher, ambasador, director în Secretariatul de Stat pentru Afacerile Externe.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă, părțile s-au informat asupra acti-

vității și preocupărilor celor două țări și popoare, au analizat problemele colaborării româno-tunisiene și au făcut un schimb > de păreri asupra situației internaționale actuale.Cele două părți au relevat cu satisfacție că relațiile bilaterale se dezvoltă în spiritul prieteniei, în- .crederii și respectului mutual și au subliniat rolul pozitiv pe care-1 au în acest sens contactele dintre reprezentanții celor două state și ai organizațiilor economice, culturale și obștești.Evidențiind posibilitățile sporite de extindere a relațiilor româno- tunisiene, părțile au căzut de acord asupra principalelor direcții pentru lărgirea pe baze reciproc avantajoase a schimburilor comerciale, a cooperării economice, tehnico- științifice și a legăturilor culturale. Ele și-au exprimat convingerea că aceasta corespunde atît intereselor popoarelor lor, cît și cauzei păcii și colaborării internaționale. Cu a- cest prilej a fost semnat un acord de cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Tunisiană.în cadrul schimbului de vederi cu privire la problemele internaționale actuale, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Tunisiene au scos în evidență amplele transformări înnoitoare care au loc în lumea contemporană unde zeci de popoare eliberate de sub dominația străină se afirmă ca state independente, adu- cînd o contribuție de preț la soluționarea problemelor vitale ale omenirii în interesul păcii-, și progresului în lume. Cei doi președinți au salutat prefacerile adînci care au loc pe continentul Africii și au reliefat semnificația deosebită a
(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Venezuela, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis un mesaj de felicitare președintelui Republicii Venezuela, Raul Leoni.în răspunsul său, președintele Republicii Venezuela a mulțumit pentru urările primite.
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(Urmare din pag. I)Conducătorii de partid și de stat urcă pe platforma furnalului, de unde urmăresc faza finală a elaborării unei șarje. La un semnal un șuvoi de metal incandescent se scurge în oala de turnare, reeditînd pentru a 420-a oară feericul spectacol al descărcării modernului a- gregat. Apoi, în incinta cabinei de comandă, unde panourile sinoptice ale aparatelor de măsură și control indică în orice moment desfășurarea procesului din „pîntecul fierbinte" al colosului, inginerul șef Ion Dinu relevă că toate o- perațiile de încărcare — operații deosebit de anevoioase la vechile furnale, cu o mare solicitare de efort fizic — se efectuează aici automatizat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează îndeaproape de modul cum sînt soluționate problemele legate de atingerea în timpul cel mai scurt a parametrilor proiectați, de corelarea operativă a capacităților de preluare a fontei lichide cu capacitatea de producție a furnalului, de ridicarea continuă a măiestriei profesionale a siderurgiștilor, astfel încît să se asigure utilizarea cu maximum de randament a instalațiilor de înaltă tehnicitate. în discuția ce are loc, jurnaliștii și constructorii își exprimă satisfacția și mîndria patriotică de a lucra la , asemenea agregate, creație remarcabilă a tehnicii și gîndirii inginerești din țara noastră, în care s-au concentrat eforturile a zeci și zeci de colective de pe întinsul întregii țări. Totodată, ei își manifestă hotărîrea *fermă de a stă- pîni perfect tehnica modernă, utilajele care le-au fost încredințate.
Remarcabile creații 

ale tehnicii și gîndirii 
inginerești

în hala sectorului de aglomerare — următoarea etapă a vizitei — o schemă înfățișează sugestiv întregul complex al gospodăririi materiilor prime și aglo- meratorului de minereu care asigură hrana cotidiană a furnalului. Magistralele estacadelor și benzilor transportoare, care leagă strîns între ele edificiile acestui sector, creează imaginea sistemului circulator al unui viguros și dinamic organism. 1 500 tone sînt transportate într-o oră de un asemenea „cărăuș automat".Intr-un asemenea loc unde, prin tradiție, te-ai aștepta să întîlnești straturi groase de pulbere fină așternute pe instalații, pe utilaje, pe îmbrăcămintea oamenilor, domnește o curățenie de laborator. Electrofil- tre ultramoderne captează ca niște uriașe aspiratoare praful. de minereu, redîndu-1 procesului tehnologic și împiedicînd totodată poluarea atmosferei. La dispeceratul sectorului, șeful de schimb, inginer Cornel Doniga, dă explicații cu privire la funcționarea în flux continuu a benzii de aglomerare, a ex- haustoarelor, a benzii de răcire a aglomeratorului. Din discuțiile cu conducătorii tehnici reiese că întîrzierea punerii la punct a întregului circuit productiv, în special a instalației de con- casare a calcarului, provoacă dificultăți ciclului de fabricație a fontei, menține un consum specific ridicat de cocs, mărind durata de elaborare a șarjelor și afecțînd astfel randamentul furnalului. O importantă concluzie pe care o desprind constructorii din convorbirea cu conducătorii de partid și de stat donstă în necesitatea sincronizării perfecte a dării în funcțiune a tuturor obiectivelor, deoarece într-un asemenea organism

E
nou „botez al focului11 

la oțelărie

■Effies BzassnaasKsacOțelăria... Abia a trecut o lună de cînd primul convertizor de oțel cu insuflare de oxigen — agregat unic în țară — a elaborat șarja nr. 1. In cinstea vizitei conducătorilor iubiți, constructorii și oțelarii gălățeni au pregătit o nouă inaugurare cu . bogate semnificații: în- tîia șarjă a celui de-al doilea convertizor. Este un moment de adîncă emoție, trăit cu intensitate de a- cești bărbați căliți la îrialtele temperaturi ale făuririi metalului. începe elaborarea șarjei de debut. „Lancea de oxigen" insuflă cu un șuier de rachetă torentul de gaz purificator. De pe platforma oțelăriei, din hala de turnare, din cabinele 
de comandă, de lîngă camera de 

Oaspeții apreciază strădania și perseverența colectivului de aici materializate în scurtarea duratei de elaborare a șarjelor, în îmbunătățirea calității fontei. Se cer amănunte în legătură cu caracteristicile tehnice ale furnalului în comparație cu agregate similare din străinătate. Specialiștii informează că rezultatele dobîndite pînă în prezent sînt bune și situ- ează furnalul- în rîndurile celor mai moderne instalații de acest fel.Că un frate geamăn al primului furnal, la mică distanță se încheagă vizibil contururile furnalului nr. 2, prezentînd aceleași caracteristici tehnice și avînd aceeași capacitate de producție ca și cel dintîi. Poposind cîteva minute pe platoul construcției, în fața unei planșe, oaspeții primesc explicații asupra stadiului lucrărilor. Folosindu-se experiența a- cumulată la primul furnal, aici lucrările sînt mai bine organizate și coordonate, desfășurîndu-se în- tr-o cadență mult mai vie. Graficul de lucru este respectat cu strictețe, construcția unor anexe este devansată, ceea ce creează premise pentru respectarea întocmai a termenului de punere în funcțiune. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă constructorilor să se străduiască, pe baza bogatei experiențe acumulate pînă acum, să realizeze noul agregat la un preț de cost cît mai redus. Din cele văzute la fața locului, din explicațiile primite se conturează elocvent imaginea de ansamblu a sectorului furnale, cu cele patru mari agregate ale sale, care vor furniza economiei naționale de 33 ori mai multă fontă decît întreaga industrie siderurgică a României antebelice.

complex orice întîrziere se ră's- frînge nefavorabil asupra întregului proces. Specialiștii prezenți subliniază că s-au luat măsurile necesare pentru ca într-un timp foarte scurt să fie lichidate restanțele și să se asigure intrarea în circuitul producției a tuturor fazelor de fabricație.Traversînd artera principală a combinatului, care taie ca un ax șantierul dinspre Dunăre spre Bărăgan, oaspeții au în față grandioasa panoramă, de o perfectă geometrie, a celor mai tinere vlăstare ale siderurgiei românești. Rigorile celei mai stricte funcționalități sînt îmbinate aici cu eleganța și varietatea formelor și culorilor, peisajul industrial al marii întreprinderi danubiene impresio- nînd plăcut privirea, dînd prin vastitățile și înălțimile sale un sentiment de forță și plenitudine. Contemplînd impunătoarele edificii ale acestor „lăcașuri ale incandescenței" nu se poate să nu evoci uriașele eforturi- care stau la temelia lor. Pe parcurs, conducătorii tehnici citează cîteva cifre profund expresive: în cei 7 ani de cînd s-au dislocat primii metri cubi de pămînt a fost turnată o cantitate de beton din care s-ar putea înălța 
o construcție cu aproape 7 000 de etaje, a cărei terasă ar putea fi atinsă numai de avioane de mare altitudine ; în construcțiile și utilajele combinatului s-a încorporat atît metal încît s-ar fi putut fabrica din el aproape 
17 000 de vagoane de cale ferată ; elocvent pentru rapiditatea cu care avansează lucrările este faptul că ritmul de realizare a investițiilor a fost în anul 1967 și în prima jumătate a' anului în curs de 100 de 
ori mai înalt decît în anul cînd a 
demarat construcția.

luat vederi a televiziunii industriale, zeci de oameni urmăresc cu respirația tăiată aceste momente de eforturi .perfect conjugate, lucide, însuflețite, ale oțelarilor. Din melanjorul, pus în funcțiune tot cu același prilej, se revarsă ultimele tone de fontă incandescentă în oala de încărcare a conver- tizorului. După mai puțin de o oră de la încărcare, giganticul „ibric" în care fierbe oțelul este înclinat, oferind prima probă de metal scînteietor. în cîteva minute poșta pneumatică aduce și răspunsul laboratorului. Șarja poate fi descărcată. Efervescența oțelului lichid ce curge în oalele de turnare răsfrînge pe chipuri o in-

tensă lumină purpurie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat string călduros mîinile constructorilor și oțelarilor, felici- tîndu-i pentru acest nou și important succes. Este . evidențiată cu acest prilej posibilitatea deplină ca și noul convertizor să atingă în termenul stabilit indicii prevăzuți, sporind aportul combinatului la producția de metal a țării. Prin funcționarea alternativă a celor două convertizoare se vor produce cîte 150 tone de oțel la fiecare 51 de minute, ceea ce reprezintă aproape 200 tone pe oră. în felul acesta, oțelarii gălățeni vor da 71 ^a sută din sporul de oțel prevăzut pentru anul 1968 în întreaga economie națională, urmînd ca, pînă la finele anului 1970, producția de oțel a combinatului să se dubleze.în timpul vizitei la oțelărie, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu un grup de specialiști din R. F. a Germaniei, reprezentanți ai firmelor furnizoare care participă la construirea acestui o- biectiv.Este prezentată apoi instalația electronică de calcul — creierul pupitrului de comandă și control — care va regla în curînd, cu precizie matematică, desfășurarea întregului proces de producție. Inginerul Natan Kraft, șeful oțelăriei, și inginerul Cornel Marian, proiectantul principal al instalației, menționează că ea va fi folosită nu numai pentru supravegherea permanentă a elaborării șarjelor, dar și pentru determinarea parametrilor optimi de obținere a oțelului de calitate superioară, ca și pentru alte necesități legate de organizarea științifică a producției și a muncii. In discuția ou specialiștii combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază avantajele înzestrării tuturor sectoarelor industriei cu cele mai recente cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, necesitatea de a se merge mai departe cu consecvență pe acest drum fertil în rezultate, vital pentru orice e- conomie modernă....Se conturează pe fundalul cerului de iulie noi clădiri impunătoare, de o inedită plastică arhitecturală : sînt halele laminorului Slebing. încă o verigă importantă din lanțul metamorfozei metalului de la minereul de fier'pînă la produsele finite. într-un timp record — mai puțin de 20 de luni — s-au executat aici aproape un milion și jumătate metri cubi săpături și umpluturi de pămînt, s-au, bătut 11 000 piloni de consolidare ; s-au turnat peste 150 000 mc betoane, s-au montat aproape 35 000 tone construcții metalice și utilaje tehnologice. Străbătînd sala de mașini și sala ignitronilor. apoi uriașa hală a cajelor întinsă pe o suprafață de trei hectare și jumătate, oaspeții urmăresc cu atenție rapida „cură de slăbire" a lingourilor de oțel ce se transformă în brame de 

două la 25 tone, semifabricate destinate laminorului de tablă groasă. De la capătul halei . se zăresc fundațiile și stîl- pii de beton ai laminorului de benzi la cald, unul din principalele obiective atacate de. constructori pentru anii viitori. Alături s-a deschis șantierul pentru construcția altui obiectiv — laminorul de benzi la rece, care împreună cu laminoarele de tablă groasă și de benzi la cald vor contribui la diversificarea producției de laminate a țării, finaiizînd munca metalurgiștilor din celelalte sectoare ale combinatului. Șeful secției laminoare, inginer Ion Voinea, îi informează pe oaspeți că, într-o primă etapă, Sle- bingul va produce două milioane și jumătate tone brame pe an, urmînd ca în etapa finală să atingă capacitatea de peste 4 milioane tone, ceea ce va însemna prelucrarea întregii producții de oțel a combinatului. Performanțele sale situează Slebingul între cele mai mari laminoare de acest fel din Europa. întreținîndu-se cu specialiștii, conducătorii de partid și de stat fac recomandări privind utilizarea integrală a capacităților de' producție, buna întreținere a utilajelor pentru care s-au investit fonduri însemnate.în cursul vizitării laminorului Slebing, tovarășul Nicolae 

Ceaușgscu a discutat cu cîțiva specialiști ai întreprinderilor sovietice care au furnizat utilaj acestei secții și, felicitîndu-i pentru activitatea desfășurată, și-a exprimat do-, rința.. de a se dezvolta continuu colaborarea economică dintre cele două țări.Conducătorii de partid și de stat se opresc la un nou obiectiv de pe acest vast teritoriu industrial: Fabrica de oxigen, care pulsează suflul viguros al vieții în convertizoare. Directorul Direcției energetice a combinatului, inginer Cornel Velincov, prezintă oaspeților procesul de producție perfecționat al acestei unități industriale ce a fost dată în funcțiune cu două luni înainte de termenul s’abilit. Fabrica produce într-o singură oră 11 000 metri cubi de oxigen, luîndu-și materia primă direct din' atmosferă. întreaga „activitate intimă" a agregatelor este urmărită pe panouri de comandă și control de un număr mic de muncitori cu înaltă calificare. La fiecare patru minute, cu zgomot de avioane supersonice, instalațiile e- vacuează bioxidul de carbon și azotul separate din aerul atmosferic. Lîngă fabrică, două sfere sclipitoare din oțel inoxidabil, împreună cu o baterie de recipiente metalice înălțate pe verticală, păstrează rezervele de oxigen ce urmează să fie absorbite de plămînii convertizoarelor.

înrr-una din uriașele hale ale combinatului

Entuziastul miting 
al constructorilor și 
siderurgiștilor

în încheierea vizitei are loc un însuflețit miting la care iau parte peste zece mii de constructori și siderurgiști. Sosirea la tribună a tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț și a persoanelor oficiale locale care îi însoțesc este întîmpinată cu puternice urale și ovații — expresie a dragostei și atașamentului de nezdruncinat față de partidul comuniștilor, conducătorul operei de făurire a României socialiste, deschizătorul unor vaste orizonturi de dezvoltare economică rapidă și modernă, de civilizație, bunăstare și progres pentru oamenii muncii din patria noastră.Mitingul este deschis de tovarășul Constantin Dășcălescu, prim- secretar al Comitetului județean de partid Galați, președintele Consiliului popular județean provizoriu, care — salutînd prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat — arată bucuria siderurgiștilor de a putea raporta conducerii partidului că, la 7 ani de la deschiderea șantierului, s-a încheiat ciclul complet al producției oțelului gălățean. Sarcina trasată de conducerea partidului ca, începînd din 1968, economia țării să primească oțel produs la Galați — a fost îndeplinită.Tovarășul Cornel Cazan, directorul general al întreprinderii de Construcții și Montaje Siderurgice Galați, prezintă un succint și sugestiv bilanț al realizărilor dobîndite de constructori, evidențiind că avîntul imprimat muncii întregului colectiv se datorește conștiinței. clare a răspunderii și cinstei acordate de a fi ziditorii u- nui . obiectiv industrial de asemenea mare însemnătate pentru pu- terea economică a țării. Constructorii se vor strădui să facă și mai departe dovada hotărîrii lor neclintite de a înfăptui sarcinile trasate
Perspective urbanistice 
sincronizate cu forța 

industrială

După miting, conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat spre oraș. La intrarea în Galați, oaspeții au fost întîmpinați cu căldură de mii și mii de locuitori ai celor mai noi cartiere ale orașului.Țiglina. Denumit „oraș al constructorilor și muncitorilor combinatului", acest tînăr și modern cartier oferă oaspeților o imagine elocventă a verticalelor arhitectonice, organic armonizate cu ta

de partid prin punerea la timp in funcțiune și a celorlalte obiective menite să transforme Galațiul în cel mai puternic centru siderurgic al țării.Exprimînd sentimentele furna- liștilor, oțelarilor, laminoriști- lor, tovarășul Ion Potoceanu, directorul general al combinatului, subliniază marea răspundere care apasă în prezent pe umerii lor, pentru exploatarea agregatelor industriale cu maximum de randament, în vederea atingerii cît mai rapide a capacităților de producție proiectate. în numele siderurgiștilor, directorul general asigură conducerea de partid, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu-și vor precupeți eforturile pentru a îndeplini cu cinste îndatoririle ce le revin în cadrul celui de-al treilea an al cincinalului, traducînd statornic în viață directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.Străbătute de adîncă emoție, cuvintele rostite de tovarășul Apos
tol Costică, maistru constructor de pe șantierul 81, evocă momente ale eforturilor eroice depuse de constructori. eforturi ce au solicitat din plin, atît aptitudinile lor profesionale, cît și însușirile lor morale. Dînd glas recunoștinței oamenilor de pe șantier pentru prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a celorlalți conducători de partid și de stat în această clipă a bilanțului, el a spus : „Ca vechi constructor, recunosc în această prezență consecvența cu care partidul nostru se ocupă de îndeplinirea hotărîtă a sarcinilor actuale și de perspectivă, legate de edificarea socialismului în România".Se apropie de microfon tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Minute în șir nu contenesc ovațiile și aplauzele miilor de parti- cipanți la miting. (Cuvîntarea se 
publică în paginile 1 și 3 ale ziaru
lui).

bloul de forță industrială prezentat de combinat. Se fac aprecieri pozitive cu privire la arhitectura construcțiilor, la originalitatea soluțiilor de sistematizare, la întreținerea locuințelor, a străzilor și spațiilor verzi.în ultimii ani, aici au fost construite peste cincisprezece mii de apartamente în blocuri elegante și confortabile, o largă rețea comer-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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socialiste. (Aplauze puter-

Pe una din platformele uriașului furnal de 1 700 m.c.

(Urmare din pag. a II-a)

Tovarăși,

La mitingul constructorilor și siderurgiștilor gălăjenl
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societății comuniste, să

în calea destinde-

In incinta combinatului

în drum spre Galați, conducătorii de partid și de stat au fost în- tîmpinați la intrarea în județul Brăila de reprezentanți ai comitetului județean de partid și ai consiliului popular județean provizoriu.Tov. Nicolae Mihai, prim-secre- tar al Comitetului județean de partid Brăila, președintele Consiliului popular județean provizoriu, a adresat oaspeților un călduros cuvînt de bun sosit.Un grup de pionieri și de fete îmbrăcate în costume populare o- feră înalților oaspeți buchete de flori și coșuri cu fructe.De-a lungul drumului spre Galați, grupuri de cetățeni au salutat cu dragoste trecerea conducătorilor de partid și de stat prin localitățile lor.

lațiuîui. " între altele, el a subliniat ritmul intens în care se construiește pe toate șantierele municipiului, arătînd, totodată, volumul de lucrări ce urmează să se execute pînă la sfîrșitul cincinalului. Numai în acest an, va mai fi dată în folosință o suprafață locuibilă de circa 72 000 mp, ceea ce înseamnă 2 400 dp apartamente, iar în următorii ani alte aproape 5 mii de apartamente. Se construiesc, de a- semenea, și vor fi puse la dispoziția gălățenilor : un spital și o nouă policlinică, o casă de cultură a sindicatelor și un hotel, un cinematograf, complexe comerciale în zonele noilor construcții de locuințe etc. Secretarul general al partidului subliniază necesitatea de a se proiecta locuințe de diverse tipuri și la diferite prețuri de cost, după nevoile și posibilitățile feluritelor categorii de cetățeni.Conducătorii de partid și de stat au vizitat și cîteva din magazinele complexului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de felul cum sînt aprovizionate unitățile,

numai o problemă a partidului, ci o problemă a întregului popor ; construcția socialistă nu e numai a partidului, este a întregului popor, ea nu se poate înfăptui decît în măsura în care politica partidului se identifică cu interesele și năzuințele poporului și este, în consecință, urmată și înfăptuită de întregul popor. (Aplauze prelungite, urale).Marea Adunare Națională a luat, după cum știți, un șir de măsuri privind perfecționarea activității noastre în diferite domenii ale vieții sociale. Noi sîntem ferm ho- tărîți ca, o dată cu concentrarea eforturilor spre dcsăvîrșirea construcției socialiste și făurirea bazelor

ritoriul altor state, de blocuri militare. Trebuie să acționăm în direcția lichidării reziduurilor războiului rece cu toată fermitatea și hotărîrea. Știm că sînt forțe reacționare imperialiste care se opun tendințelor de destindere. Sarcina noastră, a comuniștilor, a țărilor socialiste, a forțelor antiimperia- liste de pretutindeni este să acționăm pentru demascarea lor, să asigurăm înfăptuirea securității în Europa. Tratatul de la Varșovia a fost conceput la înființarea sa ca un instrument de apărare colectivă a țărilor membre împotriva unui atac, a unei agresiuni imperialiste. Nici un moment și nici o dată nu am conceput Tratatul de la Varșovia ca un motiv de a justifica un amestec în treburile interne ale altor state. Noi considerăm că este datoria și răspunderea fiecărui popor, a fiecărui partid să-și organizeze viața internă corespun-

cinile trasate de congres au fost nu numai îndeplinite, ci chiar depășite. Avem tot temeiul să afirmăm că în 1970 nu numai că vom realiza planul cincinal, dar îl vom și depăși și sîntem siguri că și dv., siderurgiștii gălățeni, veți contribui la această mare victorie a poporului român. (Aplauze puternice, 
urale).în munca uriașă pe care o desfășoară, poporul nostru are prie- rteni sinceri, cu care colaborează domeniile de activi- sînt popoarele din socialiste, cu care largă colaborarecare, așa cum materializează și în

cială și numeroase unități social- culturale. Unul din principalele puncte de atracție ale noului cartier este Piața complexului de magazine din Țiglina I. împreună cu numeroasele lucrări monumentale de artă plastică, grupuri statuare și mozaicuri, clădirile de aici se armonizează plăcut cu peisajul atît de bogat în .vegetație din preajma Dunării. Inginerul Silviu Teodo- rescu, director al Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectare în construcții, a prezentat macheta împreună cu schița de sistematizare urbanistică a Ga-
năm cu consecvență pentru perfecționarea întregii activități sociale, pentru lărgirea democrației socialiste, pentru asigurarea participării active a întregului popor la făurirea noii orînduiri. Noi sîntem conștienți că drumul pe care ne-am angajat este un drum măreț ; el cere însă eforturi, și știm că poate fi străbătut cu succes și fără prea multe greutăți; numai în măsura în care întregul popor merge strips unit, în același rînd cu partidul nostru, cu conducerea partidului și statului nostru. 
(Aplauze puternice, urale).Ne preocupăm să dezvoltăm în- vățămîntul, știința, cultura, pornind de la premisa că societatea pe care o edificăm trebuie să fie nu numai cea mai dreaptă din lume, dar trebuie să se bazeze, în același timp,' pe tot ceea ce a creat mai bun omenirea în toate timpurile și în toate domeniile atît material cît și spiritual. Numai îmbinarea stcînsă a acestor două laturi ale activității umane poate face ca socialismul să asigure manifestarea multilaterală și liberă a fiecărui membru al societății. Numai astfel se poate ajunge la societatea comunistă, la omul comu-v nist, sțăpîn pe destinele sale, liber să participe activ la conducerea întregii activități sociale. (Aplauze, 
urale).Cred că realizările, mai bine zis. minunatele dv. realizări, constituie o artă desăvîrșită, o creație bazată pe un înalt entuziasm. Vreau să- spun oamenilor noștri de creație că le doresc să se apropie de opera acestor creatori, de năzuințele lor, de acești oameni ai muncii care făuresc într-adevăr minunate perspective patriei noastre, realizări dintre cele mai J>une. Aș dori ca tovarășii creatori aflați aici și cei care.nu sînt aici să se inspire din munca pe care o depun zec le de mii de oameni, eroi anonimi, și să contribuie prin arta lor la înălțarea națiunii noastre socialiste.

vine expresiva și aici, gigant siderurgic din Galați, ca și în alte colțuri ale țării. Considerăm că dezvoltarea colaborării și cooperării cu țările socialiste constituie un cadru minunat pentru dezvoltarea fiecărei țări socialiste, pentru întărirea fiecărei națiuni socialiste, ceea ce contribuie la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume, la victoria cauzei păcii și colaborării între popoare. (Aplauze 
puternice, urale).In același timp, participăm activ la diviziunea internațională a muncii, dezvoltăm colaborarea cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Avem astăzi legături economice cu peste 100 de state din lume, ceea ce oglindește atît creșterea puterii economice a României, posibilitățile largi de care dispunem pentru a colabora cu diferite națiuni de pe glob, cît și justețea politicii partidului nostru de conlucrare cu toate națiunile lumii pe tărîm economic, tehnico- științific, ca o bază a colaborării internaționale, a asigurării păcii și securității în lume. (Aplauze).în fața noastră stau sarcini mari. Partidul și guvernul, o dată cu dezvoltarea bazei economice, cu grija pentru ridicarea continuă a nivelului de viață al întregului popor, se preocupă de perfecționarea întregii activități economice, politice și sociale. Măsurile luate după Congresul al IX-lea în vederea perfecționării activității de partid și de stat, pentru lărgirea democrației socialiste au dus la participarea largă a maselor largi populare la elaborarea și înfăptuirea întregii politici externe și interne a statului nostru socialist. Nu există domeniu de activitate, nu există problemă mai importantă în legătură cu care partidul nostru, conducerea sa să nu se sfătuiască cu specialiștii, cu oamenii muncii, să nu ceară părerea și sfatul maselor celor ce muncesc. Facem a- ceasta deoarece considerăm că numai astfel este posibilă elaborarea unui program corespunzător năzuințelor națiunii noastre socialiste, că numai în felul acesta poporul își exercită rolul său de făuritor conștient al propriei istorii — istoria măreață a făuririi comunismului. (Aplauze, urale).în această activitate clocotitoare avem succese mari. Mai avem însă și lipsuri. în procesul muncii am dezvăluit o serie din aceste lipsuri, am luat și măsuri să le înlăturăm. Facem aceasta conștienți că cu cît vom acționa mai ferm pentru dezvăluirea neajunsurilor, pentru remedierea lor, chemînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor să participe activ la întreaga activitate socială, cu atît vom face greșeli mai puține, asigu- rînd mersul hotărît înainte pe calea făuririi socialismului și comunismului. Noi considerăm că făurirea societății socialiste și comuniste nu se poate realiza decît ca rezultat al muncii unite a întregului popor —• în aceasta constă garanția victoriei socialismului și comunismului. (Aplauze).în activitatea noastră a trebuit să facem față unor neajunsuri. Am dezvăluit la plenara din aprilie deschis, în fața poporului, unele din greșelile comise în trecut și care nu aparțin socialismului, care au fost introduse prin fraudă în munca și construcția societății noastre socialiste, care n-au ce căuta în socialism. Nu este admis ca măsurile ce trebuiau și trebuie îndreptate numai împotriva acelora ce se fac instrumente* ale imperialismului să lovească în vreun fel activul nostru de partid și de stat, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea. Dacă am admite asemenea lucruri, tovarăși, ar însemna să ne abatem tocmai de la principiile construcției socialiste. Iată de ce partidul nostru a luat poziție hotărîtă față de practicile negative care au avut loc în trecut, iată de ce am chemat întregul popor, pe muncitori, pe țărani, pe intelectuali, să facem totul ca niciodată în societatea noastră să ■ nu mai aibă loc asemenea fenomene anti- socialiSte. (Aplauze puternice, u- 
rale).Se poate pune întrebarea : oare nu era mai bine să dăm aceste probleme uitării ? Doar ele aparțin trecutului. De ce e necesar să ne ocupăm de lucruri care nu se mai întîmplă în societatea noastră ? Noi am considerat și considerăm că a închide ochii față de faptele negative din trecut, a ne face că nu știm despre ele înseamnă într-un fel sau altul a aproba aceste practici anțisocialiste și, pînă la urmă, necondamnîndu-le, nedemascîn- du-le, a lăsa să existe germenii renașterii lor. Iată de ce noi am considerat și considerăm că tot ceea ce a fost greșit, necorespun- zător în activitatea noastră din trecut trebuie supus, unei critici deschise în fața partidului și a în
tregului popor. Aceasta nu este

tatul de la Varșovia a fost creat ca rezultat al existenței blocului agresiv N.A.T.O., dar încă la crearea sa țările socialiste s-au angajat ca, o dată cu dispariția blocului a- gresiv N.A.T.O., să desființeze și Tratatul de la Varșovia. în acest sens, considerăm că trebuie să acționăm în spiritul Declarației semnate la București acum doi ani de statele participante la Tratatul de la Varșyvia. Este și de înțăles, tovarăși, că securitatea europeană, crearea relațiilor pe baza respectului independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne nu sînt .compatibile cu existența de baze străine și trupe străine pe.te-

a colaborării pașnice între popoare, de excludere a războiului ca mijloc de rezolvare a problemelor litigioase dintre state. Știți că datorită promovării acestei politici, țara noastră și-a cîști- gat, pe drept cuvint, un mare prestigiu și o mare autoritate în lume. Sîntem ferm hotărîți să milităm și în continuare în acest spirit pentru a ne aduce contribuția activă la întărirea colaborării frățești cu țările socialiste, la lărgirea colaborării cu toate statele lumii, la apărarea păcii și securității, văzînd în aceasta îndeplinirea năzuințelor profunde 'ale națiunii noastre nice).

Așa' cum am spus, noi acordăm o mare importanță colaborării cu țările ' socialiste în domeniul economic, Punem în centrul politicii noastre internaționale colaborarea cu țările sistemului mondial socialist, considerînd că în această colaborare, bazată pe relațiile noi, socialiste, între națiuni . eliberate de asuprire și exploatare, stă viitorul întregii omeniri. A- ceasta prefigurează viitorul în care întreaga omenire va fi eliberată de exploatarea socială și națională, în care toate națiunile socialiste' se vor putea dezvolta multilateral, în cele mai diverse domenii de activitate. Punem, de asemenea, în politica noastră externă un accent deosebit pe relațiile cu toate statele lumii, considerînd Că trebuie să găsim mijloacele ți căile de

în lume cer ca acest bloc să dispară cît mai curînâ ; el constituie o piedicării internaționale. Se știe că Tra-

sinceri, < strîns în toate tate. Aceștia țările frățești dezvoltăm economică, spus, se

zător condițiilor concrete șl aspirațiilor lor ; nimeni nu poate ridica pretenția că este deținătorul adevărului universal sau al unei anumite metode universale în construcția socialistă și că cine nu le urmează se abate de la socialism. Numai respectarea dreptului fiecărui partid, al fiecărui popor de a edifica socialismul corespunzător condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea ajută cauzei socialismului, întăririi unității țăr rilor socialiste. (Aplauze puternice, 
urale).Iată de ce poporul nostru, Partidul Comunist Român nu împărtășesc părerea acelora care manifestă îngrijorare față de ceea ce se întîmplă în ' Cehoslovacia și care consideră că trebuie să se intervină în procesele de perfecționare a societății socialiste ce au loc în Cehoslovacia. Noi avem deplină încredere în Partidul Comunist Cehoslovac, în clasa muncitoare, în țărănimea, în intelectualitatea, în popoarele ceh și slovac și sîntem convinși că sub conducerea parti-i dului lor comunist, a conducerii de partid și de stat, vor ști să edifice socialismul în Cehoslovacia corespunzător năzuințelor și aspirațiilor lor. Le dorim din toată inima succes. (Aplauze, urale).Dorim, de asemenea, să exprimăm solidaritatea noastră cu partidele comuniste și popoarele din toate țările socialiste, să le urăm succese tot mai mari în edificarea socialismului și comunismului în patriile lor. (Aplauze îndelungate).Avem relații largi cu multe partide comuniste și muncitorești, cu un număr tot mai mare de mișcări de eliberare națională, cu alte forțe progresiste de pe tot globul pămîntesc. Afirmăm cu toată tăria și cu toată convingerea că trebuie să acționăm uniți pentru întărirea forței și coeziunii mișcării comuniste, a tuturor forțelor progresiste și antiimperialiste, pentru a asigura pacea și libertatea popoarelor din întreaga lume. în a- ceasta constă garanția victoriei luptei antiimperialiste. (Aplauze 
puternice).Sîntem ferm convinși că năzuințele de perfecționare continuă a orînduirii socialiste, că aspirațiile forțelor progresiste de pretutindeni vor fi victorioase. Avem convingerea că nu există forță în lume în stare să readucă într-o țară unde a învins socialismul puterea capitaliștilor și moșierilor; nu există popor care, după ce și-a cucerit prin luptă libertatea, să fie gata să se predea, să-și lege mîi- nile și să intre din nou sub jugul capitaliștilor și moșierilor. Sîntem convinși că popoarele vor ști să dejoace toate manevrele cercurilor imperialiste, să impună pacea în întreaga lume. (Aplauze puternice).M-am referit la toate acestea, aici la Galați, tocmai sub impresia celor ce am spus la început, a acestei mărețe opere industriale, a acestei uriașe cetăți, a acestui fluviu viu al oamenilor construcției socialiste în care stă garanția victoriei socialismului și comunismului. Știu că la fel ca dv. gîndește întregul nostru popor, ca dv. gîndesc popoarele din toate țările frățești care construiesc orînduirea nouă, și de aceea avem încredere deplină în victoria cauzei socialismului și comunismului în lume. (Aplauze, 
urale).Vă rog să-nri dați voie ca, în încheiere, acum, la începutul unui nou drum de realizări, cînd se pregătesc sarcinile pentru următorul cincinal, să vă urez din toată inima, în numele conducerii de partid și de stat, dv., constructorilor și siderurgiștilor, noi și noi victorii, multă sănătate și fericire. (Urale 
preluhgite, aplauze puternice).

scopuri imperialiste;transformările care au avut loc

dacă produsele satisfac cantitativ și calitativ exigențele actuale ale cetățenilor.Cetățenii adunați în piață fac o caldă manifestație de dragoste tovarășului Nicolae Ceaușescu și celorlalți conducători ai partidului și statului. Cîteva gospodine le oferă buchete de flori, mulțumin- du-le din inimă pentru grija permanentă a partidului de a asigura condiții de viață cît mai bune celor ce muncesc. Conducătorii de partid și de stat sînt înconjurați de numeroși bărbați și femei, tineri și bătrîni, de un mare număr de copii care le string mîinile, îi îmbrățișează; le adresează urări de viață lungă spre binele poporului și patriei noastre.Apropiindu-se de o mamă cu un copil în brațe, tovarășul Nicolae Ceaușescu îi urează ca acest tînăr cetățean al Galaților să ajungă un destoinic inginer al combinatului.Oaspeții discută îndelung cu oamenii muncii gălățeni, interesîn- du-se de felurite probleme ale traiului cotidian.Pe faleza Dunării, unde continuă vizita, conducătorii de partid șl de stat au fost informați despre lucrările ce s-au executat pe această importantă arteră a orașului, care deschide o splendidă perspectivă asupra vastelor priveliști danubiene. Ă fost vizitat restaurantul „Pescarul", armonioasă îmbinare a arhitecturii tradiționale cu elementele noi ale construcțiilor moderne. De asemenea, a fost prezentat vasul „Libertatea", devenit un original hotel-restaurant pe apă.în fața debarcaderului un grup de copii îmbrăcați în costume marinărești — simbol al unei străvechi îndeletniciri a gălățenilor — au oferit conducătorilor de partid și de stat buchete de flori.De pe nava „Miorița" pe care s-au îmbarcat, oaspeții privesc o- rașul care, plin de lumini, se desfășoară ca un afluent înstelat al bătrînului fluviu. Inginerul Iulian Simionescu, directorul Direcției navigației fluviale Galați, a dat explicații în legătură cu activitățile portuare și perspectivele de dezvoltare a portului în următorii ani. El a subliniat creșterea în anii cincinalului a capacității portului prin construirea unor noi suprafețe de lucru, amenajate și înzestrate cu utilaje și instalații portuare moderne. Anul acesta se află în lucru, între alte obiective, șase dane pentru vase maritime, iar în următorii ani vor fi construite alte cinci.Seara, Comitetul județean de partid și Consiliul popular provizoriu al județului Galați au oferit o masă în cinstea conducătorilor de partid și de stat.

Noi considerăm că trebuie să acționăm cu toată fermitatea pentru a se ajunge' la înfăptuirea dezarmării și îndeosebi a dezarmării nucleare; Este necesar să se creeze condiții pentru lichidarea bazelor militare străine.de pe teritoriul altor stâte, să se ajungă la înfăptuirea securității europene și, o dată cu aceasta, la părăsirea de către trupele străine a teritoriului altor țări. Menținerea unor asemenea situații anacronice constituie o cauză a încordării, împiedică buna colaborare între popoare. Este necesar să ajungem la desființarea blocurilor militare. Se știe că.blocul agresiv N.A.T.O. a fost creat cu
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roi și conflicte O noua formă în
învățămîntul superior

care înfruntă timpul SECȚIILE
Aurel BARAN GA

O incursiune, fie și sumară, în istoria dramaturgiei universale, demonstrează, pînă la evidență, că marile epoci s-au exprimat prin glasul marilor eroi. Oedip, Medeea, Hamlet, Possa, pentru tragedie și dramă romantică, Harpagon, Hlestakov, Cața- vencu, pentru satiră și comedie, „Femeia Comisar", pentru fresca revoluționară, sînt doar cîteva nume de personaje deosebite, prototipuri ți simboluri, a căror simplă evocare luminează, ca niște imense reflectoare, vaste perioade ale Istoriei.Forța de impresionare, de iradiere magică, a acestor eroi, capacitatea lor de a transmite idei și de a cutremura conștiințe, la multe veacuri după a- pariția lor pe scena lumii — spun a lumii; și nu a teatrului, fiindcă existența acestor personaje a depășit limitele ficțiunii literare, încorporîn- du-se în stări civile concrete, unanim recunoscute — sînt derivate ale unor universuri intelectuale deosebite, surprinzătoare pentru vîrsta lor istorică, și ale unor intuiții de psihologie, impresionante prin complexitate.Evantaiul multilateral al însușirilor lor nu se desface însă ca o coadă variat colorată de păun, ilustrație descinsă din paleta unui pictor exorbitant. Asemenea personaje — operă de artizanat inferior •— n-au reușit să înfrunte examenul timpului. Durabilitatea marilor eroi izvorăște din autenticitatea și organicitatea unor caractere forjate la focul gravelor conflicte umane, născute din împotriviri crîncene, din înfruntarea și confruntarea unor Idei duse pînă la incandescența Pasiunii. Oedip nu e covîr- șitor și etern prin felul exterior și factice în care l-ar. fi zugrăvit un scrib, fie el și de geniu. Oedip se ridică Ia dimensiuni perene, fiindcă, ros pînă la miza morții de patima cunoașterii adevărului, își joacă destinul într-o cumplită luptă cu titanii potrivnici, fără compromisuri și cedări, pînă la ultima' volută a jocului. Și ce este Hamlet decît o altă ipostază prometeică, la o altă treaptă a evoluției istorice ?Poezia comică implică aceeași grandoare a conflictului, singura în stare să dea naștere unor eroi elocvenți. Și mai este nevoie să amintim faptul că „Prețioasele ridicole" dau stilul unei epoci, cu aceeași forță cu care o exprimă Berenice sau Bajazet ? întrebarea : dacă la momentul creării personajelor respective, ele corespundeau, în chip fidel, efigiei generale a vremii, a căpătat un răspuns strălucit în „Poetica" lui Aristoteles : „dacă reproșăm poetului de a nu fi zugrăvit lucrurile cum au fost, le răspundem că le-a zugrăvit cum s-ar fi cuvenit ele să fie, a fost răspunsul lui So- phocle, vorbind de el însuși și de Eu- ripide". (Poetica, cap. XXIV). Principiul stagiritului nu trebuie interpretat ca o invitație la denaturarea adevărului și ca o justificare a ceea ce erori fundamentale contemporane au a .poleirii". Ci se cuvine a fi înțeles ca un îndemn la descifrarea unor idei capabile să înfrunte, prin curajul lor, veacurile, ca o „provocare" la anticiparea problemelor aflate la momentul dat în germene, dar care ulterior devin evidente, deci, ca o funcție din care poetul nu poate abdica decît cu prețul propriei sale anulări : a profeției. Fiindcă adevăratul poet a fost întotdeauna mai mult decît un cîntă- reț, a vestit prin glasul eroilor săi vremuri care venind au și început să fie, atunci cînd ochii și urechile unora din „laici" nici nu le bănuiau.Dramaturgia contemporană s-a demonstrat adesea ireverențioasă față de această lege aristotelică a identității eroului — și mă întreb cu ce cîști- guri estetice. Fiindcă, iată, de pildă, dramaturgia brechtiană. Să fie o pură întîmplare că, o dată cu scurgerea vremii, piesele de rezistență din repertoriul aceluia care a scris Opera de cinci parale se arată a fi Mutter Courage și Galileu, drame ce stau sub tirania luminoasă a celor doi e- roi care dau și titlurile pieselor respective ? Să fie un pur joc al hazardului, o stranie coincidență, faptul că o dramaturgie atît de originală ca cea a lui Eugen Ionescu se impune definitiv o dată cu nașterea eroului său Berenger ? Exemplele ar putea fi extinse, cu aceeași elocvență, la teatrul pirandellian sau la dramaturgia lui Lorca, demonstrînd 
viabilitatea acelor lucrări care au pus 
în circulația lumii eroi născuți la lu
mina conflictului.Evident, odată ajunși la acest punct: al conflictului, sînt necesare o serie de precizări. întîi că nu orice înfruntare sau confruntare de poziții sau atitudini înseamnă și conflict. Doi, că există în materie de conflict o scară de duritate, care merge de la talc la diamant, cu aceleași implicații și consecințe de durabilitate ca și în ordinea mineralogică.Teatrul de bulevard, de atîtea ori evocat, și cînd e cazul și cînd nu se potrivește, e în genere — ne referim la lucrările cele mai izbutite ale genului — un teatru de conflict. Problema este însă: al cărui conflict, de ce natură e conflictul utilizat de această dramaturgie. închinat unei e- rotici inferioare și superficiale, conflictul teatrului de bulevard se consumă între trei eroi: el, ea și amantul — cu diverse, infinite variațiuni pe aceeași temă, și schimbînd doar pozițiile pionilor — conflict de infinitezimală importanță, de derizorie rezonanță socială. La lampa unui a- semenea conflict se divulgă și carac-

cuprins în eufemistica formulare .,1

terele, mai exact, la asemenea conflict, asemenea eroi. Și ca o sancțiune tivi: meritată pentru autorii respec- asemenea ecou în timp.în schimb istoria, implacabilă în Judecățile ei, vine să restabilească drepturile și ierarhiile în favoarea a- celor scriitori care au știut să simtă pulsul vremii lor, să sondeze în straturile adînci unde se ciocnesc, cînd deschis, manifest, cînd surd, nelămurit, dar înflăcărat, marile idei, marile aspirații omenești, încununate într-o luptă fără compromisuri.
puncte
de vedere

SE

capodopere a uimire a atîtor descifreze taina
Perenitatea, peste veacuri și uneori milenii, a unor constituit motivul de cercetători ispitiți să acestei supraviețuiri.Legenda oedipiană, ca să ne păstrăm în cadrul exemplului evocat, pare minților contemporane de o dezarmantă naivitate. Theba a încetat de mult să existe, flagelul ciumii a dispărut aproape cu desăvîrșire, problema incestului, ca primejdie socială, a pierit. Și totuși Oedip continuă să tulbure conștiințele oamenilor după douăzeci și cinci de veacuri de la scrierea tragediei, fiindcă poetul ei a intuit o dramă majoră a umanității, a cunoașterii, dramă pe care fiecare epocă istorică o înscrie pe a-

gencla rezolvării, încercînd să contribuie la lămurirea ei.Din Elsinor n-au mai rămas de mult decît niște stînci bătute de valuri, dar fantoma lui Hamlet continuă să cutreiere lumea, chinuită de aceeași patimă : aflarea Adevărului. Și ce este nefericitul, blestematul Othello decît o altă ipostază a nefericitului prinț al Danemarcei — Hamlet damnat să știe dar să n-aibă, ros de îndoieli, forțat să acționeze Maurul, condamnat să nu cunoască adevărul, dar urgisit să fapte.Și pentru ca să ieșim niul tragediei, pentru incursiune în satiră : lumea funcționarilor venali, țariști, e de mult de domeniul Istoriei, dar Hlestakov trăiește fiindcă, născut din conflictul între nou și vechi, „beneficiază" de legiuirea ca vechiul să nu dispară din sufletele oamenilor o dată cu schimbările sociale petrecute, iar noul să nu apară, ca la un semnal, în toate domeniile, cu aceeași intensitate.De aceea, eroii autentici, organici, elocvenți de dramă, tragedie sau comedie își continuă viața, obligînd la meditație. Am sentimentul că într-un. moment propice de dezvoltare a dramaturgiei noastre, cînd scriitorii caută, și pe drept cuvînt, să-și îmbogățească mijloacele de expresie, pentru ca adevărul lor să aibă o cît mai mare forță de penetrație, am deci convingerea că o re-analizare a raportului erou-conflict nu poate decît să însuflețească scrisul nostru, sporindu-1 cu valențe inedite, îmbogățindu-1 cu prezența unor caractere și personaje care, tinzînd la aura și prestigiul celor clasice, să beneficieze de complexitatea și farmecul pe care li-1 a- sigură epoca noastră. Treaptă pe o pot urca dacă se inspiră din rile idei ale vremii și din lupta majoră pe care aceeași vreme o plică.

treacă ladin dome- p fugară

care ma-im-
IERI S-AU DESCHIS

Taberele-curs
pentru profesorii

de geografie
în cursul zilei de luni, la 

Beius, Reșița Și Focșani, s-au 
deschis taberele-curs organizate 
de Societatea de științe geo
grafice din țara noastră pentru 
profesorii de specialitate din 
școli generale și licee. Timp de 
aproape două săptămîni, 
cursanții vor studia aspecte geo
logice, geografice și speologice 
caracteristice munților Apuseni, 
particularitățile geologice, geo
grafice șt hidrologice ale De
fileului Porților de Fier, mor
fologia Văii Cemei, a munților 
Banatului si Semenicului etc. 
După închiderea cursurilor — 
predate de cadre didactice din 
învățămîntul universitar de spe
cialitate — participanta se vor 
întîlni în orașul Sighișoara, 
unde, între 27 și 31 iulie, se va 
desfășura consfătuirea pe tară 
cu tema „Geografia școlară". 
Vor fi luate în dezbatere dife
rite probleme actuale ale pro
cesului de învățămînt la aceas
tă disciplină si comunicări pri
vind viața, activitatea didactică 
și opera științifică a unor cu
noscut» geografi români.

(Agerpres)

Ca la noi,
în Chioar

BAIA MARE (corespondentul 
„Scînteii"). — In pădurea Ste
jarul de lîngă comuna Somcu- 
ta Mare, s-a organizat un festi
val al cîntecului. portului și jo
cului popular românesc din zona 
etnografică Chioar. Au luat 
parte peste 10 000 de oaspeți, 
locuitori vîrstnici și tineri din 
satele din împrejurimi, precum 
și numeroși turiști. Spectacolul 
în aer liber a început cu o pa
radă de pitorești costume popu
lare, în frunte cu călăreți, de 
asemenea în haine populare, din 
satele Vălenii Șomcutei și Ber- 
chezoaia. Apoi, formațiuni de 
artiști amatori, binecunoscute în 
viața culturală a județului, au 
susținut ore în sir programe de 
cîntece, dansuri și melodii 
populare românești. Printre a- 
ceste echipe se aflau: corul că
minului cultural din Ardusat, 
care, recent, a împlinit 60 de 
ani de activitate si care la al 
7-lea concurs pe tară al artiș
tilor amatori a cîștigat locul. II, 
și dansatorii din Curtuius, cla
sați la același concurs pe locul 
III; dansatorii din satul Mo- 
gosesti, care la al 8-lea concurs 
ve țară al amatorilor au obți
nut locul III, fanfara uzinei 1 
Mai. Ferneziu etc. La festival 
au fost invitați, de asemenea, și 
tineri brigadieri care lucrează 
la construcția șoselei naționale 
Baia Sprie—Sighetu Marmației, 
străpungînd muntele Gutîi.

• Teatrul „Ion Creangă" (la teatrul de vară „Herăstrău") : Re
gele Cerb — premieră — 20.
e Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Boema Palace" — 20. 
® Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

17.30 — T.V. pentru elevi. Consultații Ia matematic! (clasa a
VIII-a). Tema : Fracții algebrice. — Prezintă prof. Ileana 
Voinescu.

18,00 — T.V. pentru specialiștii din industrie. Tema : Optimizări 
industriale prin calculatoare. — Prezintă ing. Iile Pa- 
padache.

18.30 — Curs de limba engleză — lecția 1. (Reluare).
19,00 — Pentru cei mici. Filmele: „Orice naș își are nașul"; 

„Mihaela" ; „Hai la circ".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Film serial : „Thierry la Fronde".
20,26 — Opțnia dumneavoastră.,.
20,45 — Transmisiune în direct. Noutăți la Uzina „Electronica". 

Redactor : Cornelia Rădulescu.
21,00 — Seară de teatru : „Anna Christie" de Eugen O’Neill. — 

Traducere de Alf Adania.
Interpretează: Mihai Epure, Camil Georgescu, Tanța 
Lake-Albuleanu, Sanda Maria Ulmeni, Grigore Alexan- 
drescu. Regia : Eugen Vancea. Scenografia : Jules Pe- 
rahim.

22,40 — Telejurnalul de noapte. .

La Expoziția elevilor școlii profesionale de construcții din Capitală, des
chisă recent la Grupul școlar construcții din Balta Albă

(Foto : Agerpres)
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DE SUBINGINERI
Convorbire cu prof. dr. docent Jean LIVESCU,

membru corespondent al Academiei, adjunct al ministrului învățămîntului

Noua lege a învățămîntului reglementează organizarea învățămîntului de subingineri, ale cărui prime secții sînt prevăzute printr-o recentă Hotărîre a Consiliului de Miniștri să funcționeze începînd cu anul universitar 1968—1969. adresat tovarășului prof. dr. cent Jean LIvescu rugămintea a răspunde cîtorva întrebări feritoare la structura organizatorică și la condițiile de admitere în noile unități de învățămînt.— Mai întîi, v-am ruga să evi- dențiați factorii care au făcut necesară înființarea la noi a învă- țămîntulul de subingineri.— Așa cum s-a reliefat și cu o- cazia dezbaterilor consacrate perfecționării învățămîntului de toate gradele, în etapa actuală există unele procese de producție din diferite sectoare ale industriei, lucrări de proiectare de o complexitate mai mică, unde folosirea inginerilor nu este absolut necesară și, în plus, nici economică. Dacă totuși aceste cadre sînt încă utilizate în astfel de sectoare, situația se explică și prin aceea că cele mai multe dintre sarcinile amintite depășesc posibilitățile cadrelor medii, formate în școlile de maiștri și în liceele de specialitate. De aici necesitatea de a instrui un valoros corp de subingineri — cadre cu pregătire intermediară între maiștri și tehnicieni, pe de o par-

Am 
do-dare-

e> Aventurierii: PATRIA — 10; 12,45; 16; 18,45; 
21,15, BUCUREȘTI — 14; 16,30; 19; 21,15, GRĂ
DINA DOINA — 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA 
-■ 20,30.
o Duelul lung: REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 
16,15; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21, la grădină—20,30, FEROVIAR — 9
— 16,30 în continuare ; 19; 21,30. EXCELSIOR
— 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, MODERN — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, STADIONUL DINAMO
— 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30.
V Taffy și vînătorul : SALA PALATULUI (se
ria de bilete 2 468 — orele 17,30 și seria 2 469
— orele 20), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18.30; 20,45, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,30; 21, la grădină — 20,30, CIRCUL DE 
STAT — 10; 13; 15,30; 18: 20,30.
• Domnișoarele din Rochefort: VICTORIA
— 8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
•f O lume nebună, nebună, nebună : LUMINA
— 9,30 — 15,45 în continuare; 19,15.
• Prietenele : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
r Jenia, Jenicika șl Katiușa : UNION — 15,30; 
18; 20,30.
• Un bărbat și o femele : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
•i Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
• Prin Kurdistanul sălbatec : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, AURORA — 8/ 
10,45; 13; 15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,30.

• Oscar : ÎNFRĂȚIREA : 15,30; 18; 20,30.
e> Freddy, lovește tu întîi : BUZEȘTI — 15,30; 
18; la grădină — 20,30, UNIREA — 15,30; 18,
la grădină — 20,30. '
• Ce noapte, băieți! : DACIA — 8—16,30 în con
tinuare; 18,45; 21.
«< Vicontele plătește polița : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare; 18,15, Ia grădină —■ 20,30.

Un dolar găurit : LIRA — 15,30; 18, la gră-

cinema
dină — 20,30, MOȘILOR — 15; 17,30; 20, la gră
dină — 20,30.
• Inimă nebună... nebună de legat: DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20, VIITORUL — 15; 17; 19; 
21, VITAN — 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,30, ARTA — 9—15 în continuare ; 
19,15, la grădină — 20,30.
O împușcătura : COTROCENI
20,30.
«< Alegere de asasini ; CINEMATECA — 10; 12;

15,30; 18;

14; 16,30; 18,45; 21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9—13,30 în continuare; 
16; 18,15; 20,30.

Studiu despre femei :
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Hiroșima, dragostea mea : VOLGA — 9—15,30 
în continuare; 18,15; 20,30.

Pasărea timpurie : POPULAR — 15,30; 
20,30.
e Blestemul rubinului negru : MUNCA — 
18; 20.
•' El Dorado : COSMOS — 15,30; 18; 20,30. 
o Zoltan Karpathy : FLACĂRA — 15,30; 
20,30.
C> Bomba de Ia ora 10,10 : RAHOVA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,30.
® Mumia Intervine : PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,30.
C Cei șapte samurai: GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20,30.
o întoarcere în lumea sunetelor — Monumente 
ale schitului din munții Rila — Cuvîntul vin
decă : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Sînt și eu numai o femeie : FERENTARI — 
15,30; 18; 20,30.
• Hocus-pocus : PACEA — 15,30; 18; 20,30.
•< Caut,o nevastă : CRÎNGAȘI — 15,30; 18-; 20,30.
• Loana : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.
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Există tradiții care, legate de un oraș, îi particularizează cursul dezvoltării determinînd un profil îndeobște acceptat și respect pentru un anumit gen de activitate. In acest sens, lașul va fi întotdeauna simbolul Unirii și al respectului pentru actul de cultură, îi va evoca omniprezent pe Alecsandri și Enescu, Sa- doveanu și Topîrceanu.Aceste tradiții, impu- nînd deopotrivă respect și admirație, pretind totodată inițiativele capabile a prelungi șirul. Istoria, precipitîndu-și cursul prin transformări esențiale efectuate cu pași de uriaș, cere inițiativei curaj și talent, perseverență și prospețime în gîndire. Arta unor a- semenea bogate tradiții continuă ; aparentele rupturi, sesizate cu ochi funcționăresc sînt dezmințite de arbitrul suprem — timpul.Reflecții pe care le datorez lașului într-un sfîr- șit de stagiune torid, cu Piața Unirii plină de oameni, stînd în picioare, ascultînd Enescu și Rossini interpretați de Filarmonica „Moldova* dirijată de Gh. Vintilă în cadrul unui concert popular. Oameni care, poate, nu trecuseră niciodată pragul unei săli de concert dar a căror liniște și seriozitate trăda revelația unor frumuseți nebănuite. Oameni pe care poți să-i cîștigi, să-i a- tragi, să-i educi. Evident,

CULTURA LA NIVELUL
REMARCABILE TRADIȚII

ne trebuie inițiative, cit mai multe inițiative, dar, în primul rînd, o anumită etică profesională care impune respect față de tine și față de cel care te ascultă. A desconsidera un auditoriu ce pornește cinstit și cu încredere în lumea pe care i-o deschizi, a vorbi în timp ce cînți și a cînta pentru a îndeplini obligații organizatorico - administrative.

vinskl pe un libret de Ramuz. De fapt o altă față a mitului faustian, extrasă din culegerea de povestiri ruse a lui Afanasiev. Meditații asupra iubirii, urii, talentului, vieții și morții, într-un stil metaforic.Dirijată de Ion Baciu, retras într-o gestică esen- țializată la maximum, partitura și-a dezvăluit paginile încărcate cu lirismInitiative muzicalela Iași
cu indiferență și blazare reprobabile, înseamnă a fi un prost slujitor al propriului tău ideal. In acest sens, această lăudabilă inițiativă .își așteaptă împlinirea, pentru că, înainte de orice, arta presupune dragoste și pasiune.Dragoste și pasiune — expresii al căror sens le-am descifrat într-un spectacol coregrafic la a cărui realizare și-au dat mîna competența și entuziasmul.Un grup de balerini de la Opera din Iași, inves- tigînd terenuri noi, nebătătorite. Un grup de instrumentiști în costume de epocă, un povestitor, o scenă în scenă. „Povestea soldatului’ de Stra-

și umor, cu grotesc și măreție, totul cu un ton o- biectiv, speaific stra- vinskian. Spectacolul, cu componentele sale muzicale poetice și dansante, se sprijină și cîștigă unitate tocmai datorită unei stări de permanentă cvasi independență. Planurile nu se subordonează, starea de autonomie a- jungînd pînă la aparente contraste, sinteza obți- nîndu-se prin coordonarea raporturilor complementare.Elemente eteroclite (tango, vals, marș, coral) sînt asimilate și retopite de pana lui Stravinski într-un autentic spirit al școlii ruse, alături de motive cu directă influență

a muzicii popular®, succedat® într-o înșiruire numere, tipică muzicii scenă.Coregrafia, punerea scenă, mișcarea, în spectacolul ieșean sînt de o cuceritoare prospețime. Fără să se rezume la o tradițională punere în pagină, realizatorii spectacolului caută soluții noi. Mijloacele de expresie sînt diverse dar unitare, avînd la bază o concepție riguroasă de organizare a materialului. Poate tocmai în această unitate să găsim explicația reușitei integrări într-un tot a mișcării, sunetului și cuvîntului.Prezentarea în premieră mondială a baletului mi- modramă „Coasta dracului' de Jean Ph. Coehl, după povestirea lui Creangă „Stan pățitul*, a pus realizatorilor probleme infinit mai dificile. Ineditul practic, bilități scenică, selectată soluția cea mai bună, au fost tot atîtea probe trecute cu bfcje de conlucrarea fructuoasă dintre Dinu Cemescu (regia), Mihaela Atanasiu (coregrafia). Ion Baciu (dirijor) și George Do- roșenco (scenografia), realizatorii unui spectacol de o exemplară acuratețe. Conlucrarea unui excelent regizor de teatru, pasionat și lucid, cu o maestră coregrafă ce, în ciuda tinereții, dova-

da d®
în

muzicii / cît și, multiplele posi- de prezentare din care trebuia

dește maturitate și stăpî- nirea limbajului modern, a dat rezultate dintre cele mai bune.Muzica mimodramei, rod al unei serioase documentări a autorului asupra muzicii populare românești, efectuată cu ocazia vizitelor în România, are o vigoare ritmică de bună calitate și o inventivitate melodică ce o apropie de factura muzicii noastre populare cu toate că transpar influențe de organizare sonoră de tipul Poulenc, Roussel.Regla, neocolind nara- țla, o reduce la maximum cu ajutorul simbolului și al metaforei. Acțiunea (din povestirea lui Creangă rămînînd e- sența — lupta cu timpul, cu ispita) se desfășoară într-un cadru scenografic feeric, de o remarcabilă funcționalitate coloristică.Ion Băitănciuc (Stan), Ion Rusu (Scaraoschi), Cristina Dinulescu (Nevasta), Mihai Mîndruțiu (Michiduță), întregul corp de balet, într-o nestăvilită risipă de energie, au dăruit spectacolului ardență și vivacităte. O singură rezervă, de fapt un viciu de construcție, constînd în scăderea intensității pe parcursul desfășurării mimodramei, scădere ce se poate datora și lungimii partiturii, nu poate diminua cu nimic meritele acestui spectacol pe care îl dorim șl pe scenele Capitalei.
Mihai MOLDOVAN

te, și ingineri, pe de altă parte — capabili să aplice deopotrivă noile cuceriri științifice și să execute o gamă foarte variată de proces® tehnice. De altfel, asemenea specialiști există în toate țările industrializate, într-un număr care adeseori depășește de 1—2 ori pe cel al inginerilor; după cum se știe, în trecut și la noi a funcționat cu rezultate dintre cele mai bune în- vățămîntul de subingineri și de conducători tehnici. In actuala organizare a învățămîntului cu acest profil se va ține seama de toți acești factori, adică de elementele Bpecifice din structura social-eco- nomică, de tradiția existentă la noi și de experiența dobîndită po plan mondial.— Cum ?i unde vor funcționa aceste noi unități de învățămînt ?— în anul învățămîntul funcționa cu ganizate ca tățile institutelor politehnice din București, Brașov, Cluj, Galați, Iași, Timișoara, pe lîngă Institutul de construcții din București, Institutul de mine din Petroșeni, Institutul de petrol, gaze și geologie. Asemenea secții sînt : tehnologia prelucrării la rece, furnale și oțelării, electroenergetică, termoenergetică, chimia și tehnologia materialelor de construcție, întreținere și reparații auto, morărit'-paaificație, industrie alimentară, construcții civile și industriale, drumuri și poduri, instalații pentru construcții, construcții și întreținere feroviară, mașini și utilaj pentru construcții, exploatări miniere, topografie minieră, electromecanică minieră, forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze, electromecanică petrolieră. Cele mai multe dintre secții au aceleași denumiri ca și cele din facultățile pe lîngă care funcționează. Altele însă, ca de pildă, electromecanica petrolieră, tehnologia prelucrării la rece, nu figurează în nomenclatorul de specialități din facultăți, iar unele cum sînt moră- rit-panificație, industrii alimentare extractive ș. a. treptat vor fi scoase din planurile institutelor de învățămînt superior și vor rămîne numai în cele ale învățămîntului de subingineri. Pentru viitor se preconizează mărirea numărului acestor secții și, în plus, înființarea unora dintre ele nu numai în centrele universitare, ci și în mari orașe industriale ale țării.Spre deosebire de alte țări, unde învățămîntul de subingineri funcționează separat, noi am ales soluția organizării sale în cuprinsul institutelor de învățămînt superior. Viitorii subingineri vor beneficia de corpul profesoral al acestora, de dotația lor tehnico-științifică, de aceleași condiții social-cultu- rale ca și studenții politehnicieni, ceea ce credem că va ușura desfășurarea procesului de învățămînt la nivelul dorit și adaptarea continuă a pregătirii subingineri- lor la necesitățile reale ale producției.Planurile și programele de învățămînt, discutate în consiliile profesorale și în comisiile de specialiști, prevăd ca disciplinele fundamentale și o part® dintre cel® de specialitate, existente în prezent în programul institutelor de învățămînt superior, să fie introduse și în cel al secțiilor de subingineri ; predarea lor însă se va face, cum este și firesc, într-un volum mai redus. Durata-studiilor la cursurile de zi din secțiile de subingineri este de 2, respectiv, 21/» sau 3 ani, în raport cu specialita- învățămîntul seral de 1 an în plus (în de subingineri nu

universitar 1968—1989, de subingineri va 20 de specialități, or- secții pe lîngă facul-

sau 3 ani, în tea însușită ; va beneficia învățămîntul există cursuri fără frecvență). In elaborarea noilor planuri și programe s-a realizat dezideratul — exprimat de mai mult timp și în domeniul învățămîntului superior — ca raportul dintre orele de curș, pe de o parte, și cele de seminar, de laborator sau de lucrări practice, pe de altă parte, să fie în favoarea acestora din urmă, în așa fel îneît studenții să lucreze individual un timp cel puțin egal cu cel în care audiază prelegerile profesorilor.
— Ce condiții se cer îndeplinite pentru admiterea la cursurile zi și serale ale învățămîntului subingineri ?— Aceleași ca la orice formă învățămînt superior, cu deosebirea că disciplinei® concursului de admitere, prevăzut să se desfășoare între 5 și 15 septembrie, vor fi, în unele cazuri, reduse în ce privește programele, car® se vor afișa în timp util la secretariatele facultăților. La cursurile serale ale secțiilor do subingineri se pot înscrie persoanele care lucrează într-un domeniu cel puțin înrudit cu specialitatea aleasă, întrucît se consideră că activitatea de producția este o componentă esențială a procesului de pregătire științifică și tehnică.

de de
de

Mihai IORDANESCU
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ÎNTlLNIRE LAC.C.AI P.C.R.Luni după-amiază, tovarășul Miliai Dalea. secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delegația Uniunii Naționale Africane (T.A.N.U.) din Tanzania, condusă de tovarășul Jackson Kaaya, președinte al Comitetului regional Arușlia, membru al Comitetului
Executiv Național al T.A.N.U., care face o vizită în țara noastră.A participat tovarășul Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Intîlnirea a decurs într-o atmosferă cordială.

Ședința Comitetului național 
de pregătire pentru Festivalul 

mondial al tineretului de la Sofia

(Urmare din paf. I)de asemenea, membri ai Consiliului de Stat și al guvernului, conducătorii unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori.Erau prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.La sosirea celor doi conducători de stat, comandantul gărzii de o- noare a prezentat raportul Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Tunisiene și Republicii Socialiste România. In semn de salut, s-au tras 21 de salve de artilerie.

împreună cu președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu. președintele Habib Bourguiba a trecut in revistă garda de onoare.Oaspetele și-a luat apoi rămas bun de la șefii misiunilor diplomatice și de la persoanele oficiale române, prezente pe aeroport.Șeful statului tunisian a salutat, de asemenea, mulțimea de cetățeni ai Capitalei veniți la aeroport, care îl aplauda cu cordialitate și flutura stegulețe cu culorile celor două țări.Un grup de pionieri a oferit buchete de flori președintelui Republicii Tunisiene și persoanelor o-

ficiale care l-au însoțit în vizita în țara noastrăPreședintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- ghe Maurer. își iau un călduros rămas bun de la președintele Republicii Tunisiene, Habib BourguibaAvionul oficial a părăsit apoi aeroportul. In spațiul aerian românesc, el a fost escortat de o formație de avioane cu. reacție ale forțelor noastre armate (Agerpres)
COMUNICAT

(Urmare din pag. I)eforturilor țărilor africane îndreptate spre consolidarea independenței lor naționale și realizarea aspirațiilor legitime de progres și bunăstareCele două părți au reafirmat solidaritatea și sprijinul lor ho- tărît față de lupta dreaptă a popoarelor încă dependente din Africa și din alte regiuni ale lumii împotriva asupririi coloniale și an condamnat cu energie politica de discriminare rasială practicată de regimurile din Republica Sud-Afri- cană și Rhodesia, pronunțîndu-se pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale popoarelor.în cadrul convorbirilor s-a a- preciat că lichidarea stării de subdezvoltare economică și crearea condițiilor ca toate popoarele să beneficieze neîngrădit de cuceririle civilizației moderne, reprezintă, în lumea de azi. o problemă de interes major pentru progresul necontenit al omenirii și asigurarea •lăcii mondiale. în legătură cu a- _easta. părțile au subliniat rolul primordial pe care îl are efortul propriu al fiecărui popor de a pune în valoare potențialul său material și uman pentru propășirea economică și socială. S-a evidențiat, totodată, necesitatea imperioasă a lărgirii colaborării între state. înlăturării barierelor și practicilor discriminatorii din domeniul relațiilor economice internaționale, acordării de către statele avansate din punct de vedere economic a unui sprijin larg și eficace națiunilor ce au pășit recent pe calea dezvoltării de sine stătătoare.Cei doi președinți au ; evidențiat răspunderea sporită ce revine tu-'- turor statelor, indiferent de mărimea lor, pentru eliminarea primejdiilor la adresă păcii mondiale și statornicirea unui climat de încredere, înțelegere și cooperare între popoarele lumii.Părțile consideră că cerința fundamentală pentru salvgardarea păcii și promovarea nestingherită

a colaborării internaționale o constituie așezarea raporturilor dintre st.ate pe temelia principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne alealtor popoare, respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și alege liber calea dezvoltării sale politice și sociale.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Tunisiene au exprimat profunda îngrijorare a popoarelor român față de continuat ea Vietnam și an fost de necesității înfăptuirii ceasta parte a lumii, părți și-au exprimat
și tunisian războiului în acord asupra păcii în a- Cele două speranța căse va ajunge în scurt timp la încetarea bombardamentelor și a altor acte de război și că discuțiile care au loc la Paris vor crea condițiile pentru o reglementare oașnică a problemei vietnameze în conformitate cu acordurile de la Geneva din1954 și cu respectarea dreptului poporului vietnamez de a decide el însuși asupra destinelor sale.în legătură cu problema Orientului Apropiat. cei doi președinți au subliniat necesitatea aplicării urgente de către părțile interesate a prevederilor rezoluției adoptate de către Consiliul de Securitate la22 noiembrie 1967.Luînd în considerare implicațiile grave ale cursei înarmărilor, care duce la irosirea unor resurse uriașe și întreține o permanentă stare de nesiguranță și încordare în lume, părțile și-au exprimat hotărîrea de a acționa în continuare pentru înfăptuirea dezarmării generale. Ele an subliniat îndeosebi necesitatea adoptării neintîrziate a unor măsuri :eficiente pentru înlăturarea pericolului nuclear — deziderat major al omenirii.S-a subliniat de către ambele părți însemnătatea deosebită pe care o are pentru întreaga evoluție a situației internaționale înfăptuirea securității în Europa, cu participarea, pe baza egalității în drepturi, a tuturor țărilor europene.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și președintele Republicii Tunisiene au apreciat de comun acord că o premisă esențială pentru sporirea rolului și eficienței Organizației Națiunilor Unite în menținerea păcii și securității internaționale o constituie realizarea u- niversalității sale și respectarea principiilor înscrise în Cartă.Cele două părți au relevat creșterea forțelor care militează pentru eliminarea colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și progres social și au învederat necesitatea întăririi coeziunii partidelor. a organizațiilor și mișcărilor democratice și progresiste din întreaga lume în lupta penti» înfăptuirea aspirațiilor de emancipare socială și națională a popoarelor. Evocînd contactele stabilite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Destu- rian, părțile au dat expresie dorinței lor de a extinde 'egăturile dintre cele două partide în folosul ambelor popoare, al cauzei democrației și progresului.Părțile sînt convinse că vizita președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba. în Republica Socialistă România și convorbirile purtate cu această ocazie vot contribui la întărirea relațiilor de prietenie, colaborare și înțelegere dintre cele două. țări, în interesul lor reciproc șt' al păcii în lume.Partea tunisiană a ținut să exprime gratitudinea sa pentru primirea călduroasă care i-a fost, rezervată de către poporul român și conducătorii săi. cît și admirația sa față de progresele impresionante realizate de către poporul român, pe calea dezvoltării și bunăstării.Președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, a invitat pe președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, să facă o vizită oficială în Tunisia. Invitația a fost acceptată cu plăcere. Data vizitei se va stabili ulterior.

LA BUCUREȘTI
1Cu prilejul plecării definitive din Republica Socialistă România, ambasadorul Austriei la București, Johann Manz, a oferit luni după- amiază o recepție în saloanele ambasadeiLa recepție au participat Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Bucur Șchiopu, Adrian Dimitriu Nicolae Giosan, miniștri, Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, Petru Burlacu. adjunct al ministrului afacerilc-r externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de artă și cultură, ziariștiAu luat parte șefi” ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 
de activiști 

ai P. C. Bulgar
Luni dimineața a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar, condusă de Ganka Zlatinova, membru supleant al C.C. a! P.C.B., secretar al Comitetului raional Kir- cov-Sofia al PCB., care, la invitația C C al P.C.R., va face o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La sosire, în Gara de Nord, delegația a fost întîmpinată de Gheorghe Năstase, adjunct al șefului secției de propagandă a C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți membri ai ambasadei R. P. Bulgaria la București. (Agerpres)

Luni a avut loc ședința Comitetului național de pregătirepentru cel de-al IX-lea Festival mondial al tinerelului șistudenților de la Sofia. Au fost prezenți membrii comitetului — personalități ale vieții publice, culturale, artistice și sportive, reprezentanți ai U.T.C. și ai unor instituții centrale și organizații obștești.Ședința, condusă de tov. Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, președintele comitetului, a fost consacrată examinării stadiului pregătirilor delegației tineretului și studenților din

țara noastră care va participa la festival.Tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C., a prezentat o informare privind participarea reprezentanților tineretului din țara noastră la festival, precum și în legătură cu unele aspecte referitoare la organizarea și desfășurarea acestei manifestări internaționale în cadrul ședinței a avut loc un schimb de părerei în legătură cu problemele discutate. Au fost vizionate spectacolele artistice care urmează a fi prezentate la festival. (Agerpres)
viața internațională

a Tezele în vederea 
celui de-al V-lea Congres 

al P.M.U.P.

SPORT

ACTIVITATEA HANDBALISTICA 
IN VIITORUL SEZON COMPETIIIONAL
0 nouă formulă a campionatului masculinCampionatul național de handbal masculin, categoria A, se va disputa în ediția 1968—1969 pe parcursul a trei tururi. Etepele primului tur vor avea loc pe terenuri descoperite, între 1 septembrie și 20 octombrie 1968. Al doilea tur, care va înlocui fosta Cupă de iarnă a F.R.H., se va desfășura în săli, între 10 ianuarie și 16 februarie 1969. Vom asista în acest sens la trei turnee (două la Cluj și unul la București) cu durata de'trei zile fiecare, interesul competițional presupunîndu-se a fi mai mare pentru echipe și pentru jucători decît era pînă acum în cadrul Cupei de

iarnă. Etapele celui de-al treilea tur ai campionatului național se vor juca din nou în aer liber, în primăvara anului 1969. Deci, echipele categoriei A vor avea de disputat în noua ediție cîte 27 de partide fiecare, cu nouă meciuri mai mult decît în trecutele campionate. Cele zece competitoare la titlul național vor fi : Steaua, Dinamo și Universitatea, toate trei din București, Politehnica Galați, Dinamo Bacău, Universitatea Cluj, Politehnica Timișoara, Dinamo Brașov, Rafinăria Teleajen și Timișul Lugoj.
întrecerea feminină și pregătirile pentru mondialeîn ce privește campionatul național de handbal feminin, categoria A — ediția 1968—1969 — el diferă ca ordine a tururilor și ca date competi- ționale de cel masculin, datorită campionatelor mondiale ce vor avea loc, după cum se știe, în U.R.S.S., între 13 și 21 decembrie 1968. Primul tur se va disputa între 2 august și 1 septembrie a.c. cuprinzînd de fapt trei turnee la București, Timișoara și Sibiu. După încheierea primului tur, campionatul se întrerupe, lotul național intrînd în perioada, pregătirilor pentru mondiale. Astfel, la 20 și 22 octombrie, echipa României va în- tîlni la Sibiu și la Cluj reprezentativa similară a R. F. a Germaniei. Apoi, la 30 octombrie, va avea loc la Cluj un turneu internațional la care,

pe lîngă echipa României și o echipă de tineret, vor participa reprezentativele R.D.G., Iugoslaviei și R.S.S. Ucrainene. în sfîrșit, la 7 și 10 noiembrie, în Cehoslovacia, echipa României va juca două partide în compania reprezentativei tării gazdă.După campionatele mondiale se va disputa, începînd de la 12 ianuarie 1969, turul al doilea al campionatului național de handbal feminin, iar după o scurtă pauză și cel de-al treilea tur. La ediția 1968—1969 vor lua parte următoarele echipe feminine : Rapid, Universitatea, Progresul și Confecția — toate din București, Universitatea, Constructorul și Liceul nr. 4 — toate din Timișoara. Voința Odorhei, Rulmentul Brașov și Textila Buhuși.
Campionatele internațio
nale de tenis ale SuedieiIeri în finala probei de simplu masculin din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Suediei de la Baastad s-au întîlnit Ion Tiriac și Martin Mulligan. Tenis- manul australian a repurtat victoria cu scorul de 8—6, 6—4, 6—4.

Etapa a 16-a a Turului 
ciclist al FranțeiTurul ciclist al Franței a continuat ieri cu desfășurarea etapei a 16-a pe ruta Albi-Aurillac (199 km). Primul a trecut linia de sosire italianul Bitossi cronometrat în 5h 39’09”. în clasamentul general conduce acum vest-germanul Wolfs- hohl.

Campionatul european de 
baschet femininEchipa U.R.S.S. s-a clasat pe primul loc în campionatul european feminin de baschet, disputat la Messina în ultima zi a competiției, baschetbalistele sovietice au învins cu 61—31 formația Italiei. Echipa României a întrecut cu scorul de 73—65 (30—35) reprezentativa Cehoslovaciei si s-a clasat pe locul 1. în grupa a 2-a finală, adică pe locul al VIII-lea în clasamentul final al campionatului european.
Atletism

Erika Schniidt — 1,84 m Ia 
înălțime

• în ziua a doua a triunghiularu
lui atletic U.R.S.S. — Polonia — R.D. Germană s-au înregistrat următoarele rezultate mai importante: 
Triplu salt : Saneev (U.R.S.S.) 16,87 m ; disc bărbați : Loch (R.D.G.) 62,30 m ; disc femei : Illgen (R.D.G.) 57,14 m ; 200 m plat bărbați : Ivanov (U.R.S.S.) 20”9/10 ; 200 m plat femei : Kirszenstein (Polonia) 23”4/10; 5 000 m plat: Dissner (R.D.G.) 13’41” ; suliță : Lusis (U.R.S.S.) 83,96 
m ; înălțime femei : Erika Schmidt 
(R.D.G.) 1,84 m.• Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la Viena. atleta 
Ilona Gusenbauer a stabilit un nou 
record al țării sale în proba de să
ritură în înălțime. Ea a trecut peste 
ștacheta așezată la 1.77 m. Gusenbauer va participa la Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico.

• în concursul Internațional atle
tic de la Esslingen s-au înregistrat rezultatele : 100 m : Ronnie Smith (S.U.A.) 10”2/10; 200 m : RonnieSmith (S.U.A.) 20”5/10; 400 m plat: Lee Evans (S.U.A.) 47”5/10 ; înălțime : Jonson (Suedia) 2,17 m — record suedez ; prăjină : Papanicolau (Grecia) 5,00 m.
FOTBAL: Brazilia învingă
toare la limităPeste 50 000 de spectatori au urmărit pe stadionul municipal din Lima meciul dintre selecționatele de fotbal ale Perului si Braziliei. Victoria a revenit echipei braziliene cu scorul de 4—3 (2—1). Ultimul gol al brazilienilor l-a marcat în minutul 88 Carlos Alberto. Gerson . si Rivelino au fost cei mai buni jucători din echipa oaspete.

CRONICĂPrin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. tovarășul Ilie Voicu a fost numit în funcția de președinte al Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior.
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cornelii! Mănescu, a felicitat pe ministrul relațiilor externe al Republicii Venezuela, Ignacio Irbarren Borges, cu prilejul aniversării independenței Republicii Venezuela.In telegrama de răspuns, ministrul de externe venezuelean a mulțumit pentru mesajul primit.

★Delegația cubaneză, condusă de Manuel Gutierez Vega, adjunct al ministrului minelor, metalurgiei și combustibililor, care se află în țara noastră la invitația Ministerului In- vățămîntului, a plecat din Capitală pentru a vizita diferite instituții de învățămînt superior din Brașov și Ploiești, precum și schele petroliere din Boldești și Cîmpina. In timpul șederii în tapitală, oaspeții cubanezi au avut întrevederi cu reprezentanți ai conducerii Ministerului Invățămîn- tului, Ministerului Minelor și Ministerului Petrolului, cu care au purtat discuții referitoare la organizarea în- vățămîntului profesional, tehnic și superior din țara noastră și la practica în producție a studenților.(Agerpres)

Plecarea unor delegații 

de activiști ai P.C.R.
Luni la amiază a plecat spre Moscova o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de Ștefan Boboș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va face un schimb de experiență în a- ceastă țară.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost salutați de Vasile Potop, membru al C.C al P.C R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și alți membri ai ambasadei, -

★Luni la amiază a plecat la Pra- ga o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Petrescu, membru al C.C, al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va face 
o vizită de schimb de experiență.Ie plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de Aldea Militaru, membru al C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față Karel- Kurka, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — Ziarul „Tribuna Ludu“ a publicat tezele în vederea celui de-al V-Iea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, adoptate la cea de-a 12-a plenară a C.C. al P.M.U.P.Prezentînd realizările obținute în perioada care a trecut de la ultimul congres al partidului se arată că au fost asigurate dezvoltarea multilaterală a țării și consolidarea securității și poziției ei internaționale. Polonia și-a sporit considerabil potențialul de producție în industrie și agricultură, înregistrînd progrese tehnice în multe ramuri ale economiei naționale, a obținut succese însemnate în domeniul construcțiilor de locuințe și în îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației. în 1968, se arată în teze, producția industrială va crește-cu 48 la sută fată de 1963. în ultimii cinci ani, pentru dezvoltarea industriei a fost alocată o sumă cu 40 la sută mai mare decît în cincinalul precedent.Referindu-se la situația Internațională, în teze se arată că o mare importanță pentru dezvoltarea pașnică a țării o au alianța strînsă și colaborarea multilaterală cu statele socialiste, pe baza principiilor egalității și respectării suveranității. Condițiile și experiența diferită ale partidelor comuniste și muncitorești duc inevitabil la existența unor deosebiri în punctele de vedere ale acestora în anumite probleme. Astăzi, cînd în mișcarea comunistă nu există și - nu poate exista un centru unic conducător, numai confruntarea părerilor în cadrul unor întîlniri bilaterale și multilaterale 'și consfătuiri internaționale, numai discutarea deschisă, de pe principii partinice, a problemelor permit elaborarea unei platforme comune rle acțiune și crearea unei unități autentice și nu formale, se arată în documentul P.M.U.P. în continuare se spune cSi Polonia va duce și pe viitor o politică activă în

sprijinul securității europene, va continua să dezvolte relațiile economice și cultural-științifice cu țările cu alte sisteme social-politice.In capitolul consacrat situației interne social-politice a tării se arată că în Polonia predomină forțele socialiste. Principala forță socială o constituie clasa muncitoare, alături de țărănime și de pătura intelectuală. P.M.U.P. consideră principala sa sarcină în domeniul po- ' liticii interne consolidarea statului pe calea perfecționării funcțiilor lui și extinderii neîncetate a participării oamenilor muncii la conducerea țării.Tezele trasează, de asemenea, principalele sarcini pentru ultimii ani ai cincinalului în curs. în perioada 1966—1968, în principalele ramuri ale economiei naționale, în pofida unor nerealizări, sarcinile sînt îndeplinite în ansamblu cu succes. Ritmul de creștere anual al venitului național este de aproximativ 6,5 la sută, față de 5,5 la sută cît prevedea planul. în perioada 1969—1970, ritmul de creștere a producției industriale globale va fi de 8,5 la sută, producția mijloacelor de producție va crește cu 9,1 la sută. Referindu-se în continuare la direcțiile de dezvoltare a economiei naționale în anii 1971— 1975, tezele subliniază că principala trăsătură a acestui cincinal trebuie să o constituie trecerea la forme intensive de conducere a economiei. în viitorul cincipal trebuie să se asigure darea în folosință a unei suprafețe de locuințe cu 30—40 la sută mai mare decît în actualul cincinal, avîn- du-se în vedere ridicarea calității-; construcțiilor. Tezele trasează, de a- semenea, principalele sarcini în domeniul învățămîntului, științei și culturii. Un capitol al tezelor esta consacrat rolului conducător al partidului în stat și în construcția socialismului.
Sesiunea Seimului

Republicii Populare PoloneVARȘOVIA 15 (Agerpres). — La Varșovia au început lucrările sesiunii Seimului Republicii Populare Polone. La lucrări, care au fost deschise de Czeslaw Wycech. mareșalul Seimului, participă membrii Consiliului de Stat și ai guvernului.
Seimul va examina proiectul de lege privind drepturile și obligațiile lucrătorilor din consiliile populare, unele proiecte de legi cu privire la modificarea unor legi și schimbări în componența Consiliului de Miniștri.

Cel mai tînăr oraș al Cam- 
bodgiei — Sihanoukville — 
fi se înfățișează ca un miraj 
de culori efervescente de la 
înălțimea munfilor ce domi
nă oceanul și ale căror creste 
se înfrățesc în aceste locuri 
cu apele într-o îngemănare 
capricioasă ce dantelează o- 
rizontul pînă departe. In hă
țișurile junglei de “aici deslu
șești suflul înnoitor al Cam- 
bodgiei de azi. Hărnicia și 
tenacitatea khmerilor a fost 
mai puternică deșît natura, 
rămasă pînă nu de mult în 
tipare neschimbate parcă de 
la geneza lumii.

Primul semn al prezentei 
omului este moderna auto
stradă de 225 de kilometri 
ce leagă capitala de cel mai 
tînăr oraș al tării. Nu au tre
cut decît ceva mai mult de 
zece ani de cind jungla și 
mlaștinile au cedat locul unui 
înfloritor centru urban. Ser
pentinele te duc chiar în 
inima lui — portul, „plăminul 
tării", cum îl numesc cu mîn- 
drie cambodgienii. Pînă nu 
de mult contactele economice 
ale Cambodgiei depindeau 
întru fotul de fluviul Mekong, 
a cărui ieșire la mare se află 
sub controlul regimului sai- 
gonez. Iar această situație a 
fost deseori speculată de cei 
care nu agreează politica de 
neutralitate activă a Cambod
giei, poziția sa în favoarea 
soluționării problemei vietna
meze în spiritul intereselor 
naționale ale acestui popor. 
Personalități ale vieții politi
ce și economice cu care am 
avut prilejul să stau de vorbă 
subliniau că această stare de 
lucruri a fost folosită în multe 
cazuri ca un element de pre
siune, deși, prin acordul sem
nat în 1954 de Cambodgia, 
Vietnamul de sud, Thailanda 
și Laos, fluviul Mekong de
venea a arteră internațională 
deschisă. Ultima și cea mai 
gravă încălcare a acestui sta
tut international al fluviului

Mekong a avut loc chiar îna
intea vizitei mele în Cam
bodgia. O hotărîre arbitrară a 
regimului sud-vietnamez in
terzicea accesul navelor cam
bodgiene, ca și al altora stră
ine, cu destinația spre acea
stă (ară. Urmările economice 
nefavorabile ale acestei mă
suri au fost evitate datorită 
existenfei noului port maritim.

Torentul de produse desti-

Portul este inima orașului, 
rafiunea sa de a exista. Acea
stă etapă va fi însă curînd 
depășită : orașul va deveni 
un centru al industriei națio
nale cambodgiene. Și într-a- 
devăr, lucrările de construc
ție au în vedere tocmai a- 
ceastă perspectivă.

Risipite pe terasele munți
lor sau situate în apropierea 
mării, grupuri de clădiri con-

Cambodgia. Sutele de insule 
risipite de-a lungul litoralu
lui, unele dintre ele doar 
atît de mari încît să ofere 
loc consfrucjiei unei clădiri, 
largile plaje cu nisip fin, 
munții la doi pași de farm 
— toate acestea constituie 
puncte de mare atracfie tu
ristică. De-a lungul unor largi 
pergole se înșiră camere 
răcoroase din care, deschi-

Cel mai tînăr 
oraș al Cambodgiei

Însemnări de călătorie

nafe exportului a fost îndrep
tat imediat spre această poar
tă maritimă. Așa se și explică 
de ce am găsit in port o in
tensă activitate de construc
ție. Alături de vechile dane, 
neîncăpăioare pentru numărul 
tot mai mare de cargouri 
ce-și așteaptă rîndul la acos
tare în golful Kompong Som, 
se desfășurau lucrări intense 
de mărire a capacității portu
lui. Două mari diguri, din 
care unul de peste trei kilo
metri, se aflau în curs de a- 
menajare. La adăpostul lor se 
creau alte 20 de locuri de 
acostare. Puternice instalații 
hidraulice conturau o platfor
mă de peste 14 kilometri pă- 
trafi smulși mării, pe locul 
căreia se vor înălfa antrepo
zite și instala)ii portuara.

furează viitoarele cartiere. în
conjurate de grădini de ar
bori tropicali, vestigii ale 
junglei de altădată, fiecare 
din micile vile reprezintă o 
bijuterie arhitectonică. Stilul 
traditional de construire a ca
selor suspendate pe piloni a 
permis folosirea pe scară lar
gă a unei arhitecturi moder
ne. Rezultatul : construcții u- 
șoare din bambus, viu colo
rate, sau din beton și sticlă, 
plutind parcă deasupra pă- 
mîntiilui în oceanul verde al 
vegetației luxuriante, cu largi 
terase la care se ajunge pe 
scări exterioare.

Sihanoukville a devenit unul 
din centrele turistice care a- 
trage o parte însemnată din 
vizitatorii străini ce vin In

zînd una din uși, pofi pătrun
de în plină pădure tropicală 
sau direct pe plajă.

„Sînfem conștienfi de faptul 
că sîntem încă o tara agri
colă și de aceea și preten
țiile noastre actuale sînt des
tul de modeste" — îmi măr
turisea dl. Khoun Noreay, 
unul din directorii șantierelor 
orașului — dar, adăuga dom
nia sa, peste cîfiva ani situa
ția va fi alfa. Geologii noștri 
au descoperit zăcăminte de 
fier și petrol. In păduri zac 
adevărate bogății — lemnul 
de esenfă superioară, la unele 
sorturi prețul acestuia fiind 
egal cu greutatea sa în aur. 
Treptat, am început să scoa
tem la lumină acest „aur 
verde" al junglei. Sînt în
ceputuri care prefigurează o 
puternică industrie de prelu
crare și valorificare superi
oară a lemnului. Oceanul re
prezintă, de asemenea, o

sursă de bogăfii native. De 
aceea, orașul nostru va ti în 
viitor și un centru important 
al industriei peștelui. Am por
nit cu ceea ce este indispen
sabil pentru dezvoltarea noas
tră : industria de prelucrare a 
produselor agricole".

In prezent capacităfilQ a- 
cestei ramuri prelucrătoare 
sînt pe cale să depășească 
resursele agriculturii, unde se 
face fot mai acut simțită ne
cesitatea utilizării unor me
tode moderne, ceea ce pre
supune crearea unei industrii 
de utilaje agricole. Pornin- 
du-se de la această necesi
tate, în oraș a fost construită 
și pusă în funcjiune prima în
treprindere cambodgiană do 
tractoare și autocamioane. 
Pentru început doar patru sute 
de tractoare anual. De pe 
acum se întrevăd elemente 
care prefigurează un ritm 
rapid de dezvoltare a între
prinderii. In urmă cu șase luni, 
cînd a intrat în funcjiune u- 
zina, se montau piese so
site din străinătate. Acum un 
sfert din ele sînt fabricate 
aici. De la producția de trac
toare s-a trecut și la cea de 
autocamioane.

Sihanoukville va fi însă și 
un centru al industriei de pre
lucrare a petrolului și chimice. 
Extrag din carnetul de însem
nări cîteva elemente revela
toare pentru viitorul indus
triei petrochimice ce va lua 
fiin(ă aici : 600 000 tone do 
produse prelucrate în final. 
Produsele secundare vor con
stitui materii prime pentru o 
uzină de îngrășăminte.

Cel mai tînăr oraș al Cam
bodgiei, industria ce se înfi
ripează aici sînt o expresie 
a eforturilor poporului khmer 
îndreptate spre dezvoltarea 
economică și progresul ge
neral al tării.

Adrian IONESCU



1

Reuniunea 
miniștrilor 
agriculturii 
din țările 
Pieței 
comune •BRUXELLES 15 (Agerpres). — Miniștrii agriculturii ai celor șase țări membre ale Comunității Economice Europene s-au întrunit luni .la Bruxelles pentru a pune la punct regulamentele privind „Piața comună a produselor lactate". Luna trecută, ei au aprobat regulamentele de bază pentru produse lactate și carne, a căror aplicare efectivă va începe la 29 iulie. Mai rămîn însă de soluționat numeroase amănunte, între care modalitățile de circulație a laptelui lichid între „cei șase". Se mai mențin încă deosebiri importante între regulamentele de comercializare a laptelui lichid în diversele țări membre. Este vorba, în special, de sistemul premial pentru calitate, în vigoare în Belgia, și subsidiile acordate în Franța la exportul laptelui. Ștergerea acestor deosebiri urmează să aibă loc treptat, cîteva regulamente provizorii ur- mînd să intre în vigoare la 1 ianuarie 1969.

★BRUXELLES 15 (Agerpres). — Reuniunea Consiliului ministerial al Pieței bomune, care urma sâ aibă loc marți, pentru a examina recentele măsuri economice ale Franței, a fost amînată pentru sîmbătă. Această hotărîre a fost luată, la propunerea Italiei, de reprezentanții permanenți ai celor șase țări membre, întruniți la Bruxelles. Italia și-a motivat cererea de amînare arătînd că este nevoie de timp pentru a studia recomandările Comisiei executive a Pieței comune cu privire la măsurile Franței.

DEMERSUL LUI U THÂNT 
PE LÎNGĂ GUVERNUL 

FEDERAL NIGERIANNEW YORK 15 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a cerut generalului Gowon, șeful guvernului federal nigerian, să trimită de urgență un reprezentant special la O.N.U. pentru a stabili modalitățile de a veni în ajutorul populației din regiunea de „centru-est“ a Nigeriei (Biafra).In același timp, U Thant a convocat pe reprezentanții la O.N.U. ai Coastei de Fildeș, Gabonului, Tanzaniei și Zambiei, țări care au recunoscut Biafra, și le-a cerut să intervină pe lîngă conducătorii biafrezi pentru ca aceștia să-și aducă aportul la îmbunătățirea situației populației biafreze.

O declarație privind 
situația politică actuală 

din Cehoslovacia
adoptată de Comisia pentru afacerile externe 
și Comisia juridico-constituțională a Adunării 
Naționale a R. S. CehoslovacePRAGA 15 (Agerpres). — Comisia pentru afacerile externe și Comisia juridico-constituțională ale Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace au adoptat o declarație în legătură cu situația politică actuală din Cehoslovacia, anunță agenția C.T.K.„Noi, se spune în declarație, subliniem principiul potrivit căruia baza politicii noastre externe este și rămîne alianța și prietenia cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, care Se întemeiază pe sarcinile generale socialiste ale respectului reciproc, internaționalismului, neamestecului și egalității în drepturi".In continuare, în declarație se arată că „procesul actual de renaștere din Cehoslovacia este îndreptat spre întărirea socialismului la noi și adîncirea relațiilor cu celelalte țări1 socialiste. De aceea, noi respingem informarea nejustă des-

pre evenimentele din Cehoslovacia și cerem ca în aprecierea situației de la noi să se aibă întotdeauna în vedere poziția organelor noastre politice și de stat, care pot în mod exclusiv să conducă dezvoltarea în țara noastră".„Noi așteptăm, se spune apoi în declarație, ca statele prietene să sprijine procesul nostru intern de renaștere și să nu întreprindă nimic ce ar complica situația internă din Cehoslovacia și ar putea crea surse de neîncredere și de încordare între țările noastre și unele state socialiste".„Noi, se subliniază în încheiere, sîntem pentru convorbiri și discuții prietenești cu privire la deosebirile de păreri cu țările socialiste în spiritul argumentării tovărășești și obiective, respectîndu-se suveranitatea, egalitatea în drepturi și neamestecul".
Un interviu ai președintelui 
R. S. F. Iugoslavia
„Amestecul în treburile inwine cds altor constituie 
o mare greșeală"BELGRAD 15 (Agerpres). — „E- venimentele din Cehoslovacia nu trebuie dramatizate — a declarat, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, într-un interviu acordat redactorului-șef al ziarului „Al Ahram", anunță agenția Taniug. Este neîndoielnic că amestecul uneia sau mai multor țări în treburile interne ale altei țări constituie o mare greșeală".Președintele Tito a arătat apoi că

„situația nu este de natură să pericliteze socialismul în Cehoslovacia". Dacă s-ar ajunge la o intervenție sau la exercitarea unor presiuni puternice din Occident, care să constituie o primejdie nemijlocită pentru sistemul social ca atare, în acest caz Cehoslovacia are o armată proprie care s-o apere, are un partid comunist și o clasă muncitoare, a subliniat Tito.

ÎNCHEIEREA sesiunii comisiei

1NTERGUVERNAMENTALE DE COLABORARE

ECONOMICĂ ROMĂNO-SOVIEIICĂ

azi încep dmim

din italia

CORESPONDENTA DIN ROMA 
DE LA NICOLAE PUICEA

Ședința Comitetului 
Executiv al P. C. 
din Marea Britanie 
Comuniștii britanici salută 
evoluția pozitivă din Ceho
slovaciaLONDRA 15 (Agerpres). — Ziarul „Morning Star" publică raportul prezentat de Jack Woddis, șeful secției internaționale a Partidului Comunist din Marea Britanie la ședința. Comitetului Executiv al partidului, în care se subliniază că „comuniștii britanici salută evoluția pozitivă care a avut loc în Cehoslovacia, evoluție ce poate fi de mare importanță pentru socialism".în raport se spune în continuare : „Ne exprimăm solidaritatea cu Partidul Comunist Cehoslovac și sîntem încredințați că Partidul Comunist Cehoslovac și oamenii muncii sînt capabili să depășească primejdiile față de care ei au atras atenția, primejdii care vin din partea acelora din Cehoslovacia care ar da înapoi de la socialism".După ce face o trecere în revistă a situației politice și economice din Cehoslovacia, raportul se referă la preocupările manifestate de unele partide față de evqluția din această țară. „Tovarășii cehoslovaci, se spune în raport, sînt pe bună dreptate doritori ca acest lucru să nu se facă într-un mod care dă aparența unei intervenții în treburile interne ale Cehoslovaciei. Acest lucru și, încă mai mult, orice amestec concret nu ar face decît jocul forțelor antisocialiste și anțisovietice din Cehoslovacia și le-ar da prilejul de a miza pe sentimentele naționaliste, astfel încît să agite opoziția față de conducerea partidului cehoslovac și față de Uniunea Sovietică".

MOSCOVA 15. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: Intre 12 șl 15 iulie 1968 a avut loc la Moscova cea de-a doua sesiune a Comisiei in- terguvernamentale româno-sovie- tice de colaborare economică. Delegația română a fost condusă de Gh Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele părții române a comisiei, iar delegația sovietică de M. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele părții sovietice a comisiei.Comisia a examinat probleme ale colaborării economice dintre cele două țări, îndeosebi ale coope-
URUGUAY:

„Starea de urgență" 
nu a rezolvat 
dificultățile sociale 
și economiceMONTEVIDEO 15 (Agerpres). — In capitala Republicii Uruguay s-a anunțat că un nou grup de funcționari de la băncile de stat a fost arestat sub acuzația de „complot subversiv". De asemenea, la Montevideo circulă zvonuri potrivit cărora guvernul condus de președintele Jorge Pacheco Areco are intenția să anuleze autonomia universitară, ca urmare a ultimelor incidente între studenți și poliție.Corespondentul din Montevideo al agenției' France Presse subliniază că guvernul Uruguayan se află într-o situație dificilă, instituirea „stării de urgență" în urmă cu o lună nereușind să aducă o soluție problemelor grave pe plan social și economic.în ciuda arestării a peste 300 de muncitori și funcționari și a trecerii sub autoritate militară a aproximativ 25 000 de funcționari — arată agenția — nemulțumirea oamenilor muncii este departe de a slăbi.

rării în domeniul industriei chimice, construcțiilor de mașini, industriei de extracție a țițeiului și petrochimiei, industriei ușoare și alimentare și a trasat căi concrete pentru dezvoltarea în continuare a acestei colaborări. S-au examinat, de asemenea, rezultatele îndeplinirii protocolului româno-sovietic privind schimburile de mărfuri pe anul 1967, precum și posibilitățile lărgirii continue a schimburilor de mărfuri în interesul ambelor țări și au fost adoptate hotărîri concrete. Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
★După semnarea protocolului, M. Leseciko', vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a oferit un cocteil în cinstea delegației guvernamentale române conduse de Gh. Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. A participat Teodor Marinescu, ambasadorul României la Moscova.

PARIS 15 (Agerpres). — Adunarea Națională franceză are o a- gendă bogată pentru săptămîna a- ceasta. După ce vor fi desemnați președinții celor șase mari comisii parlamentare, adunarea va asculta marți expunerea premierului Couve de Murville asupra principalelor aspecte ale politicii guvernului pe care îl conduce. Declarația premierului va fi urmată de o dezbatere și poate de un vot, deși încă nu a fost anunțată intenția guvernului de a solicita un vot de încredere Adunării Naționale.Pînă la 26 iulie, cînd se va încheia sesiunea parlamentară, deputății vor avea să se pronunțe a- supra proiectului legii de amnistie, a bugetului suplimentar și a ordonanțelor privitoare la securitatea socială și să dezbată programul de reforme în domeniul învățămîntului, pe care îl va prezenta noul ministru al educației, Edgar Faure.
Statele Unite împiedică 

orice progres 
în convorbirile de la Paris 
® Conferința de presă a purtătorului de cuvînt 

al delegației R. D. VietnamPARIS 15 (Agerpres). — „Pînă în prezent convorbirile oficiale dintre reprezentanții guvernelor R. D. Vietnam și S.U.A. nu au putut face nici un progres și nu există nici o rază de speranță", a declarat într-o conferință de presă ținută luni dimineața purtătorul de cuvînt. al delegației R. D. Vietnam la convorbirile oficiale de la Paris, Nguyen Thanh Le. El a subliniat că pentru a calma opinia publică americană și a înșela opinia publică mondială, partea americană (la convorbiri) nu încetează de a

avansa argumente false î în timp ce S.U.A. refuză să pună capăt bombardamentelor și altor atacuri împotriva Vietnamului de nord, împiedicînd astfel orice progres în convorbirile de la Paris, reprezentanții Washingtonului afirmă că „ar pluti ceva în aer". In realitate, a spus purtătorul de cuvînt, nu a fost realizat nici un progres și răspunderea pentru aceasta revine în întregime Statelor Unite, care continuă să ducă o politică colonialistă și agresivă.
PROTESTE ALE MUNCITORI
LOR COLUMBIENI ÎMPOTRI
VA POLITICII GUVERNAMEN
TALEBOGOTA 15 (Agerpres). — într-o ■ „scrisoare deschisă adresată națiunii", Uniunea muncitorilor din Columbia a denunțat „existența în țară a unei politici îndreptate spre mutilarea drepturilor muncitorilor, suprimarea cuceririlor lor economice . și sociale și reprimarea formelor de expresie a clasei muncitoare". Această scrisoare a fost difuzată la două zile după ce președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, a declarat ilegală greva inițiată în urmă cu două săptă- mîni de cadrele didactice din regiunea Bucaramanga, în sprijinul cererilor de mărire a salariilor.
Întîlnirea de la Varșovia 
a conducătorilor de 
partide și de guverne 
ai unor țări socialisteDupă cum anunță agenția TASS, la 14 și 15 iulie a.c. la Varșovia a avut loc o întîlnire a conducătorilor de partide și de guverne din Republica Populară Bulgaria, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Populară Ungară, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Participanții la întîlnire — se arată în comunioatul dat publicității — au dezbătut probleme care constituie obiectul intereselor lor comune.In cursul întîlnirii a avut loc un schimb de păreri referitor la cele mai actuale probleme ale situației internaționale, ale' asigurării păcii și securității în Europa, la problemele mișcării comuniste și muncitorești mondiale. A fost subliniată cu toată vigoarea necesitatea coeziunii țărilor socialiste și a forțelor antiimperialiste în fața actelor de agresiune imperialiste continue, îndeosebi în Vietnam și în Orientul ApropiatParticipanții la întîlnire — se arată în continuare în comunicat — au avut un schimb de informații asupra situației din țările lor și asupra evoluției evenimentelor din Cehoslovacia și au adresat o scrisoare comună Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

„Forțele patriotice sînt 
mai puternice ca oricîncT 
Agenția U.P.I. despre situația din Vietnamul de sud

TELEGRAMA DE SOlIfiARIjAIE 
A BIROULUI POLITIC 
Al P. C. DIN BELGIA 
ADRESATĂ C.C. Al P.C. 
DIN CEHOSLOVACIA■BRUXELLES 15 (Agerpres). — într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, Marc Dru- maux, în numele Biroului Politic al Partidului Comunist din Belgia, mulțumește pentru informațiile pe care o delegație a acestui partid le-a primit la Praga în legătură cu situația din Cehoslovacia. Aceste informații, se spune în telegramă, ne înarmează pentru îndreptarea și combaterea aprecierilor tendențioase cu privire la Cehoslovacia, difuzate de propaganda burgheză. In cunoștință de cauză, deci, asigurăm . partidul vostru și Comitetul său Central de solidaritatea comuniștilor din Belgia. Lupta voastră împotriva forțelor reacționare și pentru înflorirea democrației socialiste este o luptă justă. Voi o desfășurați de comun acord cu muncitorii organizați și cu cei mai buni intelectuali din țara voastră. Vă urăm succes deplin, deoarece muncitorii belgieni sînt și ei interesați ca Cehoslovacia socialistă să fie tot mai prosperă și mai mult în măsură să pontribuie la triumful cauzei mondiale a păcii, progresului, libertății și fericirii popoarelor. •>
g E ■ B B > ■AGENȚIILE
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Mișcarea revendicativă

De peste o lună, în diferite centre economice italiene — industriale Sau agricole — se desfășoară o amplă mișcare grevistă, care a cuprins sute de mii de oameni. Muncitori din zeci și zeci de fabrici, oameni ai muncii din întreprinderi- publice, din agricultură revendică îmbunătățirea condițiilor lor de muncă șl a salariilor, manifestează împotriva concedierilor, pentru apărarea drepturilor sindicale.O regiune în care mișcarea grevistă a luat amploare este zona o- rașulul și provinciei Napoli. Muncitorii de la „Italsider", de la „Me- rinsider", „Italcantieri", întreprinderea electromecanică de la compania „General Electric", „Rhodiatoce" organizează aproape zilnic diverse acțiuni de protest împotriva concedierilor. In nordul industrializat, la Genova, au declanșat acțiuni greviste muncitorii de la „Nuova Utensileria", „Isa Strode, Selin* și altele, la Milano, lucrătorii de la căile ferate.

de Ia „General Electric".Deosebit de active sînt și acțiunile muncitorilor din Sicilia. La Palermo, de pildă, acum cîteva zile a avut loc o
rea condițiilor grele în care se află.Lupta grevistă se extinde, totodată, și în rîndurile oamenilor muncii din agricultură, care cer pămînt, prețuri mai

grevă generală a muncitorilor de la toate întreprinderile orașului și din cele situate în împrejurimi. Muncitorii de la șantierul naval „Piag- gio", de la „Elettronica Sicula' și alte fabrici au manifestat în fața sediului adunării regionale și a guvernului' local, cerînd măsuri urgente de refacere economică a Siciliei, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai. De asemenea, sinistra- ții, în frunte cu primarii din zonele cel mai greu lovite de cutremurul din ianuarie trecut, au cerut măsuri corespunzătoare, Imediate, pentru ușura-

In continuare, autorul 
articolului subliniază că 
nici pe frontul politic 
americanii nu au ■ reu
șit să obțină progrese 
mai mari în Vietnamul 
de sud. „Regimul pre
ședintelui Nguyen Van 
Thieu, care costă o a- 
vere pe americani, nu a 
fost în stare pînă în 
prezent să creeze o 
forță politică care să 
rivalizeze cu Vietcon
gul". Printre factorii ce 
acționează în favoarea 
patrioților sud-vietna- 
mezi, ziaristul mențio
nează „curentul actual 
de opinie din Statele 
Unite împotriva războ
iului" fi „lipsa oricărui 
progres realizat pînă 
acum de guvernul 
Thieu sau a perspecti
vei că vor fi realizate 

semnificative

„Impresia mea asu
pra Vietnamului, unde 
am petrecut 18 luni, 
este a unei tragedii teri
bile. In rîndul poporu
lui sud-vietnamez se 
manifestă repulsie față 
de acest război fi re
sentimente crescînde 
împotriva americanilor". 
Risher arată în con
tinuare că trei fapte sînt 
mai evidente ca oricînd 
în Vietnamul de sud : 
„Vietcongul controlează 
un teritoriu mai mare 
decît în urmă cu 18 
luni, luptă cu arme mai 
bune fi ucide pe ame
ricani într-un ritm du
blu decît în 1967; a 
construit un sistem lo
gistic complicat care îi 
permite să-fi realizeze 
aprovizionările, sistem 
căruia atacurile noastre 
aeriene nu au 
să-i pună capăt".

WASHINGTON 15 
(Agerpres). — Agenția 
U.P.I. a transmis o am
plă apreciere asupra si
tuației din Vietnam fă
cută de Eugene Risher, 
directorul biroului din 
Saigon al U.P.I. Subli
niind că în ciuda opti
mismului oficial cu pri
vire la cursul războiu
lui din Vietnam mani
festat în cercurile mili
tare ale S.U.A., pro
gresele realizate sînt in
signifiante, autorul 
scrie: „Trupele ameri
cane au în prezent un 
efectiv de 530 000 de 

< oameni în Vietnam. 
Una din fiecare nouă 
persoane în Vietnamul 
de sud este un ameri
can angajat în război; 
în ciuda acestor con
centrări masive de forțe 
însă, Vietcongul (forțele 
patriotice sud-vietna- 
meze — n.r.) este mai 
puternic ca oricîhd".

trece în prezent cultura Italiei.De altfel, pe teritoriul Italiei domneș- tp o stare de efervescență în rîndurile maselor muncitoare. Faptul că această mișcare a . cuprins întreprinderi mari sau mici, cu capital public sau particular, afectînd atît industria cît și agricultura, demonstrează că mișcarea grevistă privește nemijlocit politica economică in ansamblu. Sînt formulate în fața autorităților naționale și locale cereri privind creșterea investițiilor în industrie, agricultură și construcții, o reglementare în folosul oamenilor muncii a relațiilor de muncă Pe acest fond se creează treptat condițiile unei mai active unități sindicale între cele trei mari centrale. Exemplul grevei generale de joi din capitala Italiei și din împrejurimile ei — cînd, după 20 de ani, muncitorii, indiferent de apartenența la centralele sindicale, au manifestat în spiritul unității de clasă — este semnificativ.

ti
de în de

bune pentru produsele lor, investiții pentru irigații, un nou sistem contractual de muncă. Este unanimă cererea privind modificarea regulamentelor Pieței comune, care aduc daune serioase dezvoltării griculturii țării. Mii țărani au manifestat sprijinul unor astfelrevendicări la Bologna, Roma, Palermo, precum și în numeroase alte localități.. Uruitul tractoarelor și al căruțelor pe străzile orașelor, vărsarea bidoanelor cu lapte pe străzi aveau menirea să atragă atenția autorităților asupra unei situații dificile prin care

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Bul
garia, Ivan Bașev, a primit pe prof, univ. Mihail Ghelmegeanu, președintele Comitetului român pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani, care se află la Sofia la invitația lui Slavcio Va- șev, președintele Comitetului bulgar pentru înțelegere și colaborare balcanică.

reușit. progrese 
în viitor".

DE PRESA TRANSMIT:
La Moscova a fost semnat 

un acord privind schimburile 
între Uniunea Sovietică și 
Statele Unite pe anii 1968—1969. Acordul prevede schimburi în domeniile științei, tehnicii, agriculturii, medicinei și asistenței medicale, în- vățămîntului, artei, publicațiilor, cinematografului, radioului și televiziunii, culturii și activității profesionale, precum și sportului.

Ministerul Armatelor din 
Franța a anunțat că la centrul experimental francez din Pacific a fost efectuată luni o nouă experiență nucleară de putere medie.

Cea de-a X-a ediție a Festi
valului Internațional de cîn- 
tece șl dansuri populare la care ia parte șl ansamblul folcloric al Casei de cultură din Brașov se desfășoară în aceste zile la Schoten (Belgia).
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