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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Miercuri dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, a primit la Mangalia Nord delegația de partid și guvernamentală din Republica Guineea, condusă de Ismail Toure, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democratic din Guineea, ministrul finanțelor.La primire a luat parte tovarășul

P.C.R., vicepreședinte al Consiliu-*  lui de Miniștri.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, s-a constatat că relațiile dintre România și Guineea se' dezvoltă favorabil, în avantajul celor două popoare. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale situației internaționale, subliniin- du-se necesitatea luptei împotriva acțiunilor imperialiste, pentru pace

I MUNICIPIUL CONSTANȚA
Miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru în întreprinderi industriale, șantiere de con
strucții și unități social-culturaie din municipiul Constanța. în discuțiile purtate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu muncitori, tehnicieni, ingineri, cadre de conducere din întreprinderi și șantiere, cu activiști de partid și de 
stat, au fost abordate problemele dezvoltării economice, sociale și culturale a municipiului și județului Con
stanța, subliniindu-se necesitatea concentrării energiilor creatoare în direcția perfecționării continue a activității 

pentru înfăptuirea prevederilor planului cincinal

Constanța - integrată organic 

în dinamica industrială 

a patriei
Vecinătatea mării i-a conferit întotdeauna Constanței calitatea da poartă deschisă schimburilor comerciale cu alte popoare, punct de contact al economiei noastre cu economia altor țări. Constanța este, în același timp, cheia de boltă a modernului litoral turistic, podoabă de preț a salbei de stațiuni balneare care a înflorit țărmurile Mării Negre de la Mamaia la Mangalia. Paralel, Constanța se ■afirmă în anii construcției socialiste tot mai viguros pe coordonatele industriale ale patriei, devine un centru economic și social modern, cu o pondere tot mai însemnată în viața țării.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu începe la sediul politic- administrativ al județului Constanța, a cărui clădire a fost recent dată în folosință. Tovarășii Petre Ionescu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. Petre Nicolae, prim-secretar al Comitetului municipal P.C.R., primarul municipiului Constanța, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu clădirea, realizare a ar- hitecților constănțeni, edificiu încadrat armonios în pieisajul urbanistic al municipiului.

In fa)a machetelor se prefigurează dezvoltarea economică și edilitară a municipiului, perspectivele litoralului turistic

Intr-una din săli arh. Gheorgha Dumitrașcu, directorul D.S.A.P.C. Constanța, înfățișează schițele Și machetele sistematizării municipiului. în lumina documentelor Congresului al X-lea al partidului, sînt prezentate perspectivele dezvoltării zonei industriale, a litoralului turistic, a ansamblului de locuințe, a construcțiilor edilitare și soțial- culturale în viitorul cincinal și în perioada următoare pînă în 1980. Sînt prezentate apoi machetele o- biectivelor industriale aflate în construcție : centrala termoelectrică, fabrica de ulei, fabrica de bere.Secretarul general al C.C. al P.C.R. recomandă cadrelor de conducere ale județului și municipiului, edililor și arhitecților să țină seama intr-un mod mai judicios de condițiile locale concrete, specifice. Așa cum a reieșit și cu prilejul întîlnirii de marți cu președinții unor cooperative agricole de producție din județul Constanța, aceste condiții îi sînt bine cunoscuta tovarășului Nicolae Ceaușescu încă din 1946, de pe vremea cînd muncea în conducerea Organizației regionale de partid Dobrogea. Indicațiile pe care le dă, recomandările pe care le face se întemeiază pe cunoașterea acestor realități. Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — să se dea fie
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cărui loc întrebuințarea cea mai eficientă : în această ordine de idei s-a indicat studierea posibilităților de extindere a amenajărilor corespunzătoare, diversificării turismului.în continuare se prezintă planul de perspectivă al construcției de locuințe. în viitor, municipiul Constanța se va extinde cu precădere în direcția nord spre Mamaia și în direcția est — spre zona industrială Palas, oferindu-se astfel condiții corespunzătoare de locuit celor peste 250 000 de locuitori, cît se prevede să aibă orașul în jurul anilor 1985. Interesîndu-se de amploarea și ritmul lucrărilor pe șantierele construcției de locuințe, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că este necesar să se acorde o grijă sporită respectării termenelor de dare în folosință, calității construcțiilor și reducerii prețului de cost.La ieșirea din sediu, un mare număr de locuitori ai orașului salută cu bucurie prezența în mijlocul lor a secretarului general al C.C. al P.C.R., manifestînd entuziast pentru Partidul Comunist Român, pentru politica sa. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură manifestărilor de simpatie ale cetățenilor. La șantierul naval

impresionante mărturii 
ale hărniciei și priceperii 

micilor cutezătoriUrmătorul popas : Casa pionierilor. Sunetele cristaline ale trompetelor vestesc sosirea oaspetelui drag. Sute și sute de purtători a! cravatelor roșii aclamă minute în șir pe secretarul general al C.C. al

P.C.R. „Mulțumim din inimă partidului" — răsună ca intr-un singur glas prinosul fierbinte de recunoștință pe care pionierii îl aduc pentru copilăria lor fericită. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îmbrățișează părintește pe copii, care îi oferă flori.Amenajată de curînd într-o clădire ce oferă condiții prielnice desfășurării activităților lor, Casa pionierilor este, în aceste zile ale începutului vacanței, gazda unei impresionante expoziții. Desene, picturi, gravuri, mozaicuri, cusături, broderii, lucrări de artizanat ilustrează îndemînarea micilor artiști constănțeni. Profesorul Toma Mareș, președintele Consiliului județean al organizației pionierilor, prezintă tovarășului Ceaușescu o seamă de realizări ale cercurilor tehnice. Exponatele sînt mărturii ale hărniciei și priceperii celor mai tineri constructori, ale setei cu care ei își însușesc știința și tehnica contemporană.Apreciind în mod deosebit preocupările utile și instructive ale pionierilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage atenția asupra faptului că, în general, o dată vîrsta pionieratului depășită, tinerii au la dispoziție mai puține forme prin care să continue și să-și îmbogățească deprinderile do- bîndite în cercurile pionierești. Ar fi foarte folositor, subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, dacă Uniunea Tineretului Comunist ar continua la un nivel corespunzător cultivarea calităților cîștigate în anii copilăriei de către micii tehnicieni.La despărțire, pionierii oferă secretarului general al C.C. al P.C.R. o plachetă ce înmănunchează versuri închinate însemnatului eveniment din viața partidului și a patriei — Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român. La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnat în Cartea de onoare a Casei pionierilor.
Gheorghe SECUIU 
George Radu CHIROVICI 
Mircea IONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Conferințe ale organizațiilor 
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LA MINISTERUL 
INDUSTRIEI
CHIMICEAdeziunea entuziastă față de programul de înflorire a patriei socialiste, spiritul de exigență în analizarea căilor de înfăptuire a sarcinilor de mare răspundere ce revin industriei chimice se detașează ca trăsături dominante ale conferinței organizației de partid a Ministerului. Industriei Chimice, consacrată dezbaterii documentelor pregătitoare ale ■Congresului al X-Iea al P C.R.— Importanța deosebită a ritmului rapid de dezvoltare a industriei chimice, prevăzut în proiectul de Directive, a arătat tov. îng. Vladic Ana- tol, director tehnic, constă în faptul că va contribui la dinamizarea susținută a forțelor de producție, la folosirea complexă a importantelor resurse de materii prime ale țării. Este evident că îndeplinirea sarcinilor ce revin industriei chimice în satisfacerea nevoilor agriculturii cu îngrășăminte, biostimulatori și antidăunători, a cererilor de fire și fibre sintetice ale industriei textile, a solicitărilor de produse chimice din celelalte ramuri, de medicamente și bunuri de consum — impune creșterea simțitoare a randamentului capacităților industriale Tocmai de aceea, in lumina indicațiilor documentelor pentru Congresul al X-lea, va trebui să punem un mai mare accent în munca noastră pe modernizarea proceselor de producție, perfecționarea organizării producției și a muncii, să situăm în centrul preocupărilor buna funcționare a utilajelor și instalațiilor, darea în funcțiune Ia termen a noilor obiective, pregătirea temeinică a personalului de la fiecare loc de muncă.— Consider de cea mai mare importanță pentru noi indicația cuprinsă în documentele pentru Congresul al X-lea al partidului referitoare la îmbunătățirea generală a activității de investiții, întrucît numai prin realizarea optimă a impresionantului volum de investiții de zeci de miliarde lei vom reuși să asigurăm ritmurile înalte de dezvoltare din fiecare subramură — arăta tov. îng. Alexandru Ștefănescu, directorul Direcției investiții. Aici este loc numai pentru rezultate foarte bune. Propun, de aceea, să se asigure creșterea rolului beneficiarului, astfel ca el să devină principalul promotor și coordonator al întregii activități de investiții ; împreună cu forurile de a- vizare, el trebuie să analizeze cu deplină răspundere modul în care sînt utilizate spațiile și instalațiile existente, înainte de a. solicita noi investiții. în altă ordine de idei, întrucît acum durata de avizare, aprobare și

Viorel SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. a lila-)

LA COMBINATUL PETROCHIMIC PITEȘTI

A intrat în producție 
Complexul de pirolizăPITEȘTI (corespondentul „Scînteii"). — La Pitești a intrat în producție complexul de piroliză, unitate de bază a combinatului petrochimic din localitate. Primele cantități de propilenă au și fost livrate combinatului chimic din Rm. Vîl- cea, cît și la export. Intr-o telegramă a- dresată C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu o- cazia adunării de dezbatere a documentelor pentru Con-------------- --------------- -----

greșul al X-lea, ce a avut loc în ziua intrării în producție a complexului de piroli- zâ, se arată : „întregul colectiv al combinatului, dominat de un înalt spirit de răspundere și profunde sentimente patriotice, se simte angrenat în- tr-un efort continuu pentru asigurarea punerii în funcțiune a tuturor capacităților de producție și integrarea lor în circuitul economic. Vă asigurăm că și pe viitor nu vom precupeți nici un efort pentru con

LA UZINELE 
„1 MAI“ 
PLOIEȘTINumele uzinei de utilaj pe „1 Mai“ este strîns legat de roase succese de prestigiu ol de țara noastră la tîrguri int onale, unde produsele cu ma cestei mari unități ploieșten situat la cote înalte de comp1 țațe; instalațiile de foraj fa aici se bucură de bună aprec: schelele noastre, ca și din mul străine.în cadrul lucrărilor conforganizației de partid dinconsacrată dezbaterii docume pregătitoare ale Congresului ai comuniștii, exprimîndu-și d adeziune față de prevederile T . e. și proiectului de. Directive, a' tat că succesele obținute de tivul uzinei constituie o treap1 realizări superioare. în aces comuniștii au dezbătut, într-i rit de înaltă răspundere pa sarcinile ce Ie revin în lumii.u . vederilor din proiectul de Directive referitoare la realizarea unor produse de înaltă tehnicitate, în vederea echipării economiei cu tehnică modernă și creșterii contribuției la extinderea schimburilor economice externe.— Documentele pentru congres pun în fața noastră, ca o sarcina majoră, mobilizarea tuturor forțelor pentru promovarea progresului tehnic — a spus ing. Dumitru Nistor, directorul general al uzinei. Aceasta constituie pentru noi o îndatorire cu atît mai imperativă, cu cît una din condițiile de bază pentru t asigura mai multe comenzi de lai din partea unor firme sti constă în diversificarea rapidă producției, în raport cu ceri pieței externe. La noi s-au făcut portante investiții pentru a peri ona fabricația sapelor cu role trebui să ne sporim eforturile a pune la dispoziția beneficie acele tipuri de utilaje care c pund cel mai bine necesitățiloi tuale de foraj.Manifestîndu-și acordul depli prevederile din proiectul de • I tive referitoare Ia necesitatea st rii permanente a conjuncturii i naționale, a tendințelor pieței e ne, mai mtilți delegați au făcut puneri pentru îmbunătățirea a tății desfășurate. în acest dorr Ing. Petre Rață, șeful servi proiectări, a arătat că pentru i rea competitivității pe plan e: colectivul uzinei trebuie să fa forturi pentru asimilarea uno tipuri de instalații de foraj.

Constantin CĂPRA

(Continuare în pag. a lila-) 

solidarea rezultatelor obținute, pentru însușirea rapidă a tehnologiilor de fabricație, închegarea colectivului de muncă, pentru realizarea integrală a sarcinilor de producție pe acest an. In cinstea Congresului al X-lea al partidului și a ceiti de-a XXV-a a- niversări a eliberării patriei noastre, vom asigura punerea în funcțiune a fabricilor de polietilenă și acri- Ionitril și condițiile pentru intrarea totală în producție a combinatului11.
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Andrei BALEANU 
Arh. GH. SASARMAN

alimentația sugarilor — din prima lună — la Incite 30 g făină de orez litru de lapte. Făina de

Căpîlna — cetatea dacică (Foto : Dan Grigorescu)

S-a întîmplat în luna ianua.- rie. Conducătorul auto Iuliu Sa- lamon, din comuna Tulgheș (Harghita), deplasîndu-se din direcția P. Neamț, a constatat o defecțiune tehnică la mașină și s-a oprit în fata stației de alimentare cu benzină (Peco) din Bicaz. Lucrînd sub mașină, i-a căzut din buzunar plicul ce conținea salariul ridicat mai. înainte. A observat pierderea banilor abia cînd a ajuns acasă. De atunci s-au scurs 6 luni. Recent, Iuliu Salamon a trecut din nou pe la Bicaz. Povestind întîmplarea lui Ilie Știrbu de la Peco, acesta i-a spus : „Banii dumitale ti i-am păstrat în sertar așa cum i-am găsit în zăpadă. Iată-i“. Șoferul i-a oferit lui Știrbu o recompensă, dar acesta a refuzat-o. A ciocnit însă un pahar „în sănătatea familiei lui Salamon".Atentie
9casieri!La Oficiul poștal din comuna ■ Budești (Ilfov), o cetățeancă, Dumitra Dumitrache, s-a prezentat la ghișeul CEC pentru a depune 50 de lei pe un libret, în timp ce funcționara opera în scripte, femeia, iute de mînă, a sustras un pachet de bancnote: 10 000 de lei. La scurt timp a fost însă prinsă. Nu apucase să cheltuiască nimic. Suma s-a re- I cuperat și vinovata își va primi pedeapsa. Alt aspect atrage însă I atenția : salariatul care mînu- i iește banii publici, cum lucrează 7 Unde se tin banii în | timpul operațiilor la ghișeu 7 Ridicăm această problemă preventiv. Să nu fluierăm, mai tîr- ziu, a pagubă !Colac peste

u upupăză IIntr-o bună zi (era 27 aprilie I ale acestui an), întreprinderea | de industrie locală din Băilești (Dolj) s-a trezit, pe nepusă masă, I cu 32 tone de oțel-bandă lami- j nat, din import. Știind că n-au ’ făcut nici o comandă și gîndin- | du-se că vreo altă întreprindere !■ ‘ duce dorul cantității mai sus- | ' menționate, căi’ din Băilești ’S-aii adresat atît Bazei de aprovizionare și desfacere nr. 4 din O- ] radea (care expediase oțelul), cît și Direcției generale de aprovi- I zionare din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice. Inutil ! ■Nimeni nu-și mai amintește cui i îi era destinat oțelul. Ba, colac I peste pupăză, zilele trecute, un | nou stoc de 18 tone de oțel laminat a fost „dăruit" aceleiași I întreprinderi din Băilești ! Nu ] s-ar putea spune că nu le surîde 1 norocul. încă puțin și Băileștiul | va ajunge cel mai important I „zăcămînt" de laminate. Cine îl I va descoperi — contemporani . sau urmași — problema ne depășește. Este prea grea. Are... 50 |de tone !Scăldatulcopiilor pro-Revenim asupra unei bleme de mare importantă. Su- pravegheați copiii, la scăldat 7 Unii îi lasă de capul lor. Vom vedea în cele ce urmează.Tim- pul ploios din această vară a umflat apele multor rîuri și — după cum ne informează organele de miliție și procuratură — ’'pericolul de înec este mare, în ultima lună pe teritoriul județului Olt s-au înecat 14 minori (între 8 și 14 ani). A- tari întîmplări tragice s-au petrecut și în județele Mehedinți și Neamț. Concluzia este clară pentru oricine. Copiii să facă baie numai în locuri special amenajate — si neapăfat sub o atentă supraveghere.Răspuns

Realizarea, aflată în curs, a noilor sedii ale Teatrului Național din București, Teatrului din Tîrgu Mureș și Teatrului din Craiova reprezintă un eveniment de seamă pe plan cultural, arhitectural și artistic. A- ceste construcții oferă condiții deosebite arhitectilor pentru afirmarea unor concepții originale, deschid un inedit cîmp de creație picturii și sculpturii., artei monumentale. Orașelor amintite le este prilejuită înzestrarea cu edificii și spații urbane de o considerabilă valoare reprezentativă. Dar nici pentru o clipă măcar nu trebuie să se piardă din vedere că aceste remarcabile înfăptuiri culturale sînt rezultatul eforturilor susținute ale tuturor oamenilor muncii, că ele reprezintă o expresie a politicii partidului și statului nostru socialist de ridicare a țării pe cele mai înalte culmi ale civilizației și culturii. Iată de ce felul cum sînt gospodărite importantele fonduri puse la dispoziția beneficiarilor, proiectanților și constructorilor interesează în mod nemijlocit întreaga opinie publică. Orice cheltuială nejustificată, orice gest lipsit de o utilitate clară constituie o risipă nepermisă a avuției obștești.Documentele de partid șl de stat au atras în repetate rînduri atenția asupra tendinței de dimensionare e- xagerată, de gigantomariie semnalate uneori în realizarea investițiilor. Faptul că referirile, se‘făceau de o- bicei la adresa unor obiective industriale nu înseamnă cîtuși de puțin că în construcțiile social-culturale o asemenea .orientare ar fi mai puțin dăunătoare, că aici ar putea să-și găsească locul risipa, ineficienta. Cu atît mai mult surprinde constatarea recentă că, la construcția Teatrului National, criteriul unei eficiențe ridicate nu a fost întotdeauna luat în considerare, că dimensionarea spațiilor anexe, de pildă, s-a făcut cu o larghețe de-a dreptul de neînțeles. Este suficient să arătăm, că, la o restudiere atentă a soluțiilor, două din cele cinci nivele ocupate initial de administrație, de cabinele actorilor și ale figuranților — însu; mîr.d peste 900 m.p. — au putut fi oferite altor destinații ; încă un ni- « vel a fost eliberat prin regruparea sălii de gimnastică cu o sală de repetiții și prin renunțarea la o sală de ședințe. In corpul atelierelor de croitorie, tapițerie, butaforie etc., prin regruparea funcțiunilor s-a renunțat la o suprafață utilă de 1 250 m.p., prin mutarea și restrîngerea spălătoriei, vopsitoriei și curățătoriei chimice s-au mai cîștigat 350 m.p., iar prin reamenajarea unui depozit de decoruri s-au obținut, în vederea unei alte utilizări, alți 1 300 m.p. Rezultă că, chiar în condițiile unui stadiu avansat al lucrărilor, cînd construcția propriu-zisă a cor- pului-anexă este executată și au început operațiile de finisaj, printr-o distribuire mai chibzuită a spațiilor, în edificiul Teatrului Național a putut fi afectată altor instituții — sub formă de propunere deocamdată — o arie de peste 4 000 m.p. Se poate aprecia că, dacă dezideratul major al economicității ar fi fost cu mai multă perseverență urmărit de beneficiari și proiectanți încă de la începui, rezultatele erau și mai semnificative.In țazul Teatrului’ Național, stadiul lucrărilor este, după cum s-a arătat, destul de avansat, iar timpul nu mai poate fi întors din drum. LTtilitatea dezbaterii în momentul actual se referă îndeosebi la mai buna folosire a spațiilor existente, concluziile puțind servi drept învățătură și pentru teatrele din Tîrgu Mureș și Craiova, al căror șantier abia a început, pentru alte construcții similare a căror realizare prevăzută în anii viitori ral pentru obiectivele turale.Evident, edificiul unui cu atît mai mult al Teatrului Național — e făcut să dureze multe zeci de ani. Conceperea lui trebuie să ^vizeze o perspectivă amplă, să pre- întîmpine nu numai uzura fizică, dar și pe cea morală. Aceasta reprezintă un act de previziune, iar o e- conomie greșit înțeleasă se poate a- răta, cu trecerea anilor, păgubitoare dacă ajunge să împiedice buna funcționare, evoluția însăși a funcționalității. Se poate afirma cu toată certitudinea că, la realizarea

Teatrului Național, au fost asigurate premise pentru a se ajunge la o concepție modernă, la un edificiu întrunind sorții „longevității". Atît beneficiarilor cît și proiectanților li s-a oferit prilejul șă ia cunoștință de cele mai reprezentative construcții de teatru din străinătate, la elaborarea proiectului a fost antrenat un colectiv puternic de specialiști . și a fost luată in considerare o perioadă preliminară de studii. Totuși, se

UNOR EDIFICII

TEATRALE

arenă. în cazul altor teatre mai mici, care dispun de cîte o singură scenă, e discutabil dacă soluția „italiană" e cea mai inspirată. Dacă totuși s-a ales acest tip de scenă, ar trebui prevenite pe cît posibil, limitele și dezavantajele ei, asigurînd măcar posibilitatea unei cît mai bune utilizări a proscenium-ului — și eventuala lui extindere în funcție de particularitățile unui spectacol sau ale altuia — precum și un unghi optim de vizibilitate din toate locurile sălii.Desigur, problemele construcției unui nou teatru sînt complexe și nu r.e-am propus să relevăm aci decît unele laturi, direct legate de funcționalitatea acestui gen de instituții. O asemenea construcție trebuie gîn- dită de la bun început ca un tot u- nitar, dimensionată la necesitățile reale, spre a nu se ajunge apoi la soluții hibride. Gospodărirea eficace, plină de grijă și responsabilitate a fondurilor puse la dispoziție de statul nostru socialist, o concepție clară cu privire la țelurile artistice urmărite, sînt condițiile realizării unor edificii teatrale care să-și atingă din plin menirea de a fi autentice focare de cultură ale patriei noastre.

că dimensionarea

ar putea fi și în gene- social-cul-teatru — și

pare că rezultatele n-au fost întru totul cele scontate. Să dăm un singur exemplu: s-a ajuns la dimensionarea părții administrative pentru nu mai puțin de 200 de salariați, cifră ce o depășește de cîteva ori pe cea actuală. Or, este limpede pentru oricine că dezvoltarea colectivului unui teatru trebuie înțeleasă în sensul evoluției concepției regizorale, creșterii măiestriei interpretative și mai puțin în sensul sporului numeric al echipei de actori. In nici un caz, o asemenea dezvoltare nu poate fi preconizată prin... triplarea personalului administrativ.Restudierea modului de dimensionare și grupare a funcțiunilor în cazul Teatrului Național nu trebuie, desigur, aplicată mecanic în cazul celorlalte edificii de acest gen. Este important însă a se reține și generaliza principiul unei juste dimensionări și aprecieri în perspectivă a spațiilor necesare, al unei judicioase scheme funcționale, care să asigura cheltuirea rațională a fondurilor investite. Cu atît mai mult cu cît. lucrările la teatrele din Tîrgu Mureș și Craiova abia au început și eventualele îmbunătățiri care ar putea fi sugerate s-ar realiza fără dezavantajele pe care le implică o structură" de acum executată.Preocuparea pentru aspectul exterior și.pentru frumusețea arhitectonică a clădirii nu trebuie să pună în umbră scopul principal căruia î' este destinat edificiul teatral, specificul său artistic. In acest sens, în realizarea unor asemenea construcții e necesară o largă și activă consultare cu oamenii de teatru, cei mai în măsură să aprecieze exigențele unei bune interpretări și vizionări a spectacolului. Se remarcă, în alcătuirea unora din aceste proiecte, o a- tenție excesivă- față de porțiunile a- tribuite foaierelor, holurilor, sălilor pentru bufete, saloanelor de primire ș.a.m.d., în raport cu utilarea scenei și cu condițiile asigurate publicului în sala de reprezentații pentru receptarea actului artistic. S-ar putea discuta, de pildă, pe marginea proiectului Teatrului de stat din Tg. Mureș în ce măsură s-ar fi putut — ori s-ar mai putea — obține o îmbunătățire a instalațiilor de scenă și de iluminat, pe seama..economiilor în alte sectoare, mai puțin importante, ale construcției. Ținem să atragem atenția, de asemenea, că trebuie evitată pe viitor tendința manifestată uneori de a se neglija și a se lăsa pentru ultima clipă rezolvarea problemei atît de a comandării și executării Iui scenic.După cum se știe, vechea ție arhitectonică a scenei-cutie și a sălii de tip „italian" — corespunzătoare stilurilor interpretative ale sec. XVIII și XIX — e din ce în ce mai puțin adecvată cerințelor teatrului modern și ea este tot mai a- desea abandonată în practica mondială. Noul nostru Teatru Național va dispune de o scenă clasică „italiană", dar și de o scenă transfor- mabilă, care va putea fi folosită și ca scenă elizabethană, sau ca scenă-

delicate utilaju-concep-

nesmcerîn ziua de 8 iunie criticam la această rubrică tărăgănarea reparațiilor imobilului situat în str. Lisabona nr. 2, de către IAL din Sectorul 1. Acum sîntem în posesia răspunsului (scris) al întreprinderii respective, din care cităm : „Ținem să aducem mulțumiri ziarului pentru semnalul critic, care a impulsionat activitatea întreprinderii de construcții și reparații Floreasca Ia acest șantier, dovadă că lucrările sînt terminate Ia actuală". Punct. La care adăugăm că lucrările nu deloc terminate, că este ocercare de — scuzați termenul ! — măsluire a adevărului. în podul imobilului cu pricina, proaspăt „reparat", băltește ana și. recent a avut loc un scurt circuit care din fericire, nu a produs un incendiu. Asa stînd lucrurile. nu ne rămîne altceva decît să returnăm întreprinderii, pe această cale. nota, primită, considerînd-o încă datoare cu un răspuns corespunzător stării de faot. Ceea ce înseamnă că trebuie să-1... repare. Ei casa, în primul rînd !

ora noi sînt în-

cu
„Scînteii

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDÂRITÂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
n

Pe măsura exigenței locatarilor cresc și preocupările pentru ridicarea gradului de confort a construcțiilor de locuințe, vile, case de odihnă și turism. Alături de proiectanți și constructori, furnizorii de materiale și echipamente se străduiesc să asigure produse cu calități funcționale și estetice la nivelul cerințelor și posibilităților existente. COMPLEXUL PENTRU INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI PIPERA — BUCUREȘTI, una din principalele unități de produse finite din lemn ale Ministerului Economiei Forestiere, și-a înscris printre preocupările sale majore producerea în serie a unor UȘI INTERIOARE CU STRUCTURA CELULARĂ.După șase ani, interval în care au fost introduse perfecționări tehnologice corespunzătoare progresului pe plan mondial în acest domeniu al producției, s-au cules, suficiente date privitoare Ia comportarea în exploatarea acestui produs modern cu multiple calități.UȘA e, într-un fel, cartea de vizită a apartamentului. Ea îți formează prima impresie înainte de a păși înăuntru. Preocupările pentru ca această „poartă" a căminelor noastre ca și a unor edificii publice să fie cît mai frumoasă

sînt dictate de cerințe de confort și estetică.Pînă nu de mult ușile montate în noile locuințe aveau, în afara diversității de modele, o trăsătură comună — vopseaua așternută, desigur, în diverse nuanțe.

calități9

FĂINA DE OREZ, obținută prin măcinarea fină a orezului la întreprinderea de morărit și orezării din Brăila, constituie un produs nutritiv dietetic indicat în alimentația copilului mic. însușirile multiple care-i conferă o bogată valoare calorică prin aportul de glucide, ușurința cu care diversele'pie- parate sînt asimilate de organism (fiind în același timp șl un excelent pansament gastrointestinal) o fac recomandabilă în chiar ceput la unorez esie utilizată cu succes și la prepararea mămăliguțel — garnitură pentru friptură sau tocăniță, precum și a ge- leurilor, diverselor creme șl prăjituri.

• RECLAMATII • SESIZĂRI
* RĂSPUNSURI

E NEVOIE DE CÎTEVA 
PRECIZĂRI„După multe strădanii, am izbutit să-mi adun toate actele necesare la întocmirea dosarului de pensie de urmaș, dosar pe care, la 1 martie 1968, l-am depus la Oficiul P.T.T.R. Dră- gășani pentru a fi expediat Oficiului de pensii Rm. Vîlcea — ne sesizează Maria D. Stănilă din comuna Verguleasa. județul Olt. Ce s-o fi făcut cu el — nu știu, dar la destinație n-a ajuns nici pînă, astăzi. Am reclamat faptul Oficiului P.T.T.R. Drăgă- șani. care mi-a răspuns, scurt, următoarele : „Din cercetările făcute la Oficiul Rm. Vîlcea s-a constatat nesosită la destinație trimiterea susmenționată. în- trucît termenul de reclamatie este depășit, nu se poate plăti despăgubirea legală de 21,75 lei". „Cum așa 7 Eu n-am cerut niciun fel de „despăgubire legală", ci doar să rătăcit".Acest narei și .. ......nu stîrnească nedumeriri : răspunde de pierderea actelor adunate cu atîta trudă de reclamantă 7 Și ce despăgubire poate să acopere această gravă neglijență din pricina căreia solicitanta a pierdut drepturile de pensie timp de pesie 1 an de zile ? Socotim că pentru clarificarea acestei situații este nevoie de intervenția Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor. Dar nu pe cale poștală.

șoseaua 7 Nimeni nu se încumetă. Nici Consiliul popular comunal Bala, nici I.F. Tr. Severin, nici întreprinderea de construcții- de drumuri forestiere Pitești, cu sediul la Rm. Vîlcea. care au fost sesizate din vreme. Ce se mai așteaptă — nu știu. Cineva trebuie, totuși, să readucă în bună stare acest drum.

că ar fi existat o dispoziție pentru ferecarea ușilor ei. Tot ce e cu putință. Dar credem că e nevoie de o nouă pentru redeschiderea O așteptăm.
Marian
comuna 
județul Suceava

dispoziție, ei urgentă.
I. IOAN
Dolhești,

mi se găsească dosarulrăspuns trimis petitio- redactiei nu poate să cine

CINE REPARĂ
STRICĂCIUNILE ?Drumul forestier care traversează rîul Crainici trece prin fața a peste 30 de case din satul cu același nume. Acum un an, înainte ca I. F. Tr. Severin să înceapă lucrările de exploatare forestieră, acest drum era în perfectă stare. într-un an de zile, însă, a devenit de nerecunoscut. Din cauza traficului intens. au fost distruse podurile și podețele, s-au format numeroase gropi, hîrtoape. Cine repară

dezivilor cu mare putere de încle- iere ca și a lacurilor transparente de acoperire, a permis execuția ușilor cu foi celulare furniruite, lăcuite transparent și a tocurilor lamelate acoperite cu grunduri izolante împotriva agenților at
LA C.I.L. PIPERA-BUCUREȘTI

Produse moderne pentru 
echiparea locuinței

Care e diferența dintre ușile o- bișnuite și cele care se execută acum la C.I.L. PIPERA ?Aspectul lor te îndeamnă să le scoți din categoria lucrărilor de tîmplărie și să le numești mobilă. Dezvoltarea producției de plăci din fibre de lemn, a industriei a-

mosferici și biologici. De remarcat că însăși tehnologia de fabricație asigură o înaltă calitate a produsului, aparatele de control verificînd permanent calitatea e- xecuției.Foaia de ușă, elementul de frumusețe și rezistență al produsului

A Timiș a fost sesizată asupra a- cestor lucruri, dar fără folos. Se așteaptă oare închiderea sezonului balnear 7
Gheorghe ONOD1
secretarul organizației de bază
P.C.R. secția oalneară Calacea, 
județul Timiș

Valeria CRĂIN1CEANU 
satul Crainici, comuna Bala, 
jud. Mehedinți

ÎN RITM DE MELC ALO, TELEFOANELE !

SIMPLE
CONSTATĂRIUniunea județeană a Timiș a fost sesizată, prin mediul redacției despre grave din activitatea „Voința'-Satchinez. în sesizare se arăta, printre altele, că, în toamna trecută, la această cooperativă au rămas nerecoltate anumite suprafețe de sfeclă de zahăr, sfeclă furajeră și dovleci furajeri, iar o mare cantitate de tulei tăiați au rămas pe cîmp. în răspunsul uniunii județene se recunoaște că cele sesizate sînt juste și că, cităm, „De nerecoltarea și ne- transportarea produselor de ne suprafețele de mai sus considerăm că se fac vinovati vicepreședintele C.A.P.. brigadierii, inginerul agronom și șeful contabil, care, în lipsa președintelui, plecat la un curs de specializare, nu au .luat măsurile corespunzătoare de mobilizare a membrilor cooperatori -la muncă". Atît și nimic mai mult 1 în legătură cu cine suoortă a- ceste pagube și ce măsuri au fost luate pentru preîntîmpina- rea unor astfel de situații, nu se spune nici un cuvînt. Oare toate aceste lucruri interesează atît de puțin conducerea Uniunii județene a C.A.P. Timiș 7

lipsuri C.A.P.
C.A.P. inter- unele

DOAR 0 DISPOZIȚIE.într-o bună zi (mai de mult), fără să cunoaștem motivele, baia populară din comuna noastră (Dolhești, județul Suceava) a fost închisă și zăvorită. Si. de atunci, tot închisă stă. Se zice

Peste puțină vreme se împlinește un an de cînd constructorii șantierului nr, 10 al întreprinderii de construcții căi ferate Pitești au început lucrările de reamenajare a stației C.F.R. Găesti. în toamnă s-au ridicat schelele pentru tencuirea stîlpi- lor de susținere a copertinei, schele care sînt si la ora actuală înșirate pe peronul stației, în- greunînd accesul călătorilor. Lucrările se desfășoară într-un ritm extrem de lent, fapt ne- permis, mai ales într-o gară în care se perindă zilnic sute și mii de persoane. Și cînd te gîn- dești că unele statii mari, ca de exemplu Predealul sau Baia Mare, au fost construite din nou în mai puțin de sase luni !
Gh. MUSCĂLOIU 
tehnician

SE AȘTEAPTĂ 

TRECEREA SEZONULUI ?în ultima vreme, secția balneară Calacea din județul Timiș, trecută în exploatarea întreprinderii economice balneare Buziaș, a fost reorganizată și reamenajată. S-au făcut instalații sanitare noi, s-a schimbat mobilierul, s-au construit sobe de teracotă etc.. în așa fel îneît vizitatorii să găsească acolo cele mai bune condiții de odihnă si tratament. Totuși, au mai ramas unele lucruri de făcut pentru ca oaspeții să se simtă cu adevărat bine în stațiune. Unitățile cooperației de consum sînt slab aprovizionate cu produsele cerute de oameni. Vizitatorii nu au de unde cumpăra lucruri strict necesare, cum sînt pasta de dinți, săpunul ș.a.m.d. Uniunea județeană a cooperației de consum

Un caz urgent m-a scos din casă să dau un telefon la „Salvare". Ploua torențial. Am alergat. în cartierul „Primăverii", apoi la „Nicoliria", „Socola", dar toate telefoanele erau defecte sau blocate. Timp de o oră încheiată am alergat pînă cînd am izbutit să găsesc, în sfîrșlt. un telefon bun. Oare e atît de greu să se asigure și la Iași repararea și deblocarea operativă a a- paratelor 7 Nemaivorbind de numărul lor mic în aceste 3 cartiere dens populate. Fac această sesizare în credința că poate Direcția de poștă și telecomunicații Iași va tine cont de ea.
Alexandru MUNTEANU 
lași

„ALB" SAU.....NEGRU" ?La 6 decembrie 1968 am remis Consiliului popular județean Bacău sesizarea lui Gheorghe 
Timuș din Piatra Neamț, care semnala că nu poate intra în posesia unui teren ce-1 deține în orașul Comănești. deoarece autoritățile locale au amenajat pe el o statie de parcare a autobuzelor. Am fost informați, după aceea, oficial, de către Consiliul popular județean Bacău, că s-a stabilit să se restituie proprietarului această suprafață de teren. Negru pe alb ! Iată însă că, după comunicarea acestui răspuns, o nouă scrisoare a sus-nu- mitului ne aduce la cunoștință că terenul respectiv — proprietatea sa — a fost repartizat unor cetățeni pentru a-si construi locuințe. Cum trebuie considerată această nepotrivire între răspunsul comunicat redacției și realitate 7 Oare semnăturile așternute pe o a- dresă oficială nu obligă la respectarea adevărului 7

finit, are o complexă constituție cu o greutate redusă și calități fonoizolante. La exterior, foile u- șilor sînt finisate cu furnir de fag, stejar, frasin sau cu furnire exotice. putîndu-se deci asorta cu mobilierul din apartament. Ușile se execută — pline sau cu gol de geam 1/3 sau 2/3 din suprafață — pentru montarea geamului fiind prevăzute baghete ce vor permite o fixare etanșă. încă un amănunt care pentru constructori prezintă o deosebită importanță. Ușile celulare sint echipate cu tocuri lamelate — o soluție modernă în producția de binale — ceea ce garantează o mare stabilitate în timp. Tocurile lamelate din cherestea de rășinoase se livrează neasamblate, în pachete.Uși cu finisaj de mobilă, rezistente, ușoare și frumoase, executate la un înalt nivel calitativ, iată un produs modern pentru echiparea locuinței. Livrările la șantierele de locuințe din Capitală ca și din alte mari centre ale țării, la complexele de odihnă de pe litoral atestă că proiectanții și constructorii solicită ușile interioare cu structură celulară fabricate de C.I.L Pipera. Ele sînt apreciate și pe piața mondială. Interesul stîr- nit la diferite expoziții și tîrguri internaționale s-a soldat cu noi livrări Ia export.
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ADAS propune: !

Asigurarea

„TURIS
Cînd plecați la drum, în deplasare în interes de serviciu, în excursie sau în concediu puteți avea garanția obținerii de despăgubiri, în cazul ivirii unor întîmplări nedorite. Pentru a- ceasta însă, este necesară o formalitate — încheierea unei a- sigurări „TURIST". Este o măsură de prevedere, cu caracter complex, valabilă

timp de o lună. Contractul poate fi prelungit, răspunderea ADAS continuînd fără întrerupere, în cadrul aceleiași asigurări, dacă primele se plătesc înainte de expirarea contractului în curs.în asigurare se cuprind persoana care încheie contractul, pentru cazurile de invaliditate permanentă

sau deces din accident, precum și bunurile gospodărești ale acesteia.Sumele asigurate sînt diferențiate, în funcție de natura accidentului, iar pentru pagube la bunuri, se acordă despăgubiri valorînd pînă la 20 000 de lei. Prima de asigurare este una dintre cele mai convenabile : 15 lei.
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COLAE CEAUSESCU
9

9

Cetâțeni venifi la odihnă salută cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu

de răcire și se apropie de sfîrșit montarea primului cazan de aburi, cu o capacitate de 420 tone aburi pe oră. Primul grup de 50 MW urmează a fi pus în funcțiune la sfîrșitul acestui an.Se merge apoi la șantierul fabricilor de ulei și de bere aflate în imediată vecinătate. Construirea acestor importante unități ale industriei alimentare va pune în valoare cu o eficiență ridicată materiile prime — floarea-soarelui, orz, orzoaică — produse în cantități tot mai mari de unitățile a- gricole din județ. Fabrica de ulei urmează să producă anual 50 000 tone ulei și 40 000 tone șroturi. Lucrările de construcție a fabricii de ulei sînt în avans față de grafic. Hala secției de prese prevăzută inițial pentru 1 septembrie va fi terminată la 15 iulie, potrivit angajamentelor luate de constructor în cinstea Congresului partidului. Pe șantierul fabricii de bere — unitate care potrivit proiectului urmează să producă 400 000 hectolitri bere pe an — lucrările se desfășoară, de asemenea, într-un ritm intens.Exprimîndu-și încrederea în capacitatea constructorilor de a fructifica avansul cîștigat pînă la ora actuală, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă organelor locale de partid ț>r de stat să urmă-

CONGRES
AL PCR

în dezbatere
TEZELE

SI PROIECTUL
DE DIRECTIVE

Adunări organizate 
de Frontul 

Unității Socialiste
Județul Harghita

LA MINISTERUL 
INDUSTRIEI 

CHIMICE
(Urmare din pag. I)

Porfe maritimă larg
deschisa a țăriiîn holul gării maritime, oaspetele este întîmpinat de către ing. Petre Ivanov, directorul Direcției navale maritime Constanța, de autoritățile portuare, de reprezentanți ai întreprinderii de construcții hidrotehnice. Aici sînt prezentate machete și planuri, grafice care ilustrează elocvent dezvoltarea impetuoasă a activității portului și a flotei noastre maritime comerciale, creșterea volumului investițiilor, dinamica principalilor indicatori de plan : capacitatea flotei s-a mărit de la 27 000 tone în anul 1959 la 483 000 tone în anul 1968; mecanizarea operațiunilor de încărcare și descărcare în proporție de 72 la sută ; triplarea capacității de trafic a portului prin terminarea lucrărilor de extindere și modernizare în curs. După cum se prevede în proiectul de Directive — subliniază directorul Direcției navale maritime — flota noastră maritimă comercială își dubla capacitatea de transport viitorul cincinal.Tovarășul Nicolae Ceaușescuîndreaptă spre cheiul gării maritime de unde, la bordul unei șalupe, face o scurtă vizită în bazinul portuar. Secretarului general al C.C. al partidului i se aduce tradiționalul salut marinăresc : sunete prelungi de sirenă ale navelor românești și străine aflate în dane. Marinarii, docherii, muncitorii de pe chei salută cu urale prezența în mijlocul lor a tovarășului Ceaușescu.Traversînd bazinul, nava acostează la docul plutitor al șantierului naval. în întîmpinarea oaspetelui ies tovarășii Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, 

și ing. Dumitru Fuiorea, directo-

va înse

rul șantierului. Cu cîteva zile în urmă, colectivul a sărbătorit 70 de ani de la înființarea șantierului naval. Azi, muncitorii, inginerii și tehnicienii de aci execută reparații navale de mare complexitate și au trecut la construcția de nave maritime.în hala mecanică, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate planurile unui cargou aflat într-o fază avansată de construcție și . schița docului plutitor de 15 000 tone. Secretarul general ăl C.C. al P.C.R. se interesează de stadiul lucrărilor de dezvoltare a șantierului, cere explicații privind unele soluții teh- nico-economice adoptate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage a- tenția asupra importanței deosebite pe care o prezintă activitatea portuară pentru întreaga noastră e- conomie. în această ordine de idei, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat necesitatea respectării cu cea mai mare strictețe a termenelor de dare în folosință a tuturor obiectivelor de plan. La trecerea prin hala mecanică, muncitorii întîmpină cu aplauze și a- clamații pe oaspeți.La gului rului ruluiîndeplinească sarcinile de plan, să întîmpine cel de-al X-lea Congres al partidului și a XXV-a aniversare a eliberării patriei cu noi realizări.Luîndu-și rămas bun de la cei care muncesc aci, la poarta maritimă a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu le urează noi succese muncă, sănătate și fericire.

sum de energie electrică din această zonă industrială, precum și ter- moficarea a circa 20 000 apartamente din oraș. Lucrările de con- strucție-montaj la acest nou obiectiv industrial se desfășoară pe un front larg, apropiindu-se de finalizare. S-a terminat construcția coșului de fum, a primului turn

rească îndeaproape îndeplinirea sarcinilor de plan, să depună eforturi sporite pentru darea în funcțiune la termen sau chiar înainte de termen a tuturor obiectivelorCa peste tot, muncitorii de pe platforma industrială a Constanței și-au manifestat încrederea și dragostea față de partid, față de politica sa consacrată înfloririi patriei, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

a sănătății sale

despărțire, în numele între- colectiv, conducătorii șantie- se angajează în fața secreta- general al C.C. al P.C.R. să în mod exemplar

în
Pe platforma industrială

a Constanței
Tn continuarea vizitei, Nicolae Ceaușescu se înspre zona unde a început să pulseze tot mai puternic inima industrială a municipiului. încă de departe se profilează turnul și coșul noii termocentrale, halele moderne și, schelele fabricilor aflate în construcție. Aici au început să producă in ultimul deceniu Fabrica de celuloză și hîrtie, Combinatul de mo- rărit și panificație, întreprinderea integrată de lînă, întreprinderea de produse finite din lemn și alte întreprinderi moderne, care au marcat puternic angajarea Constanței în linia ascendentă a dinamicii industrializării patriei. în ultimii trei ani producția industrială a municipiului Constanța s-a dublat.Se face un popas Ia întreprinderea de produse finite din lemn. Directorul, ing. Ion Dumbravă, îi invită pe oaspeți să viziteze halele de fabricație. Sînt prezentate produse actuale și prototipurile pe cale de a fi omologate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cercetează caracteristicile mobilei, face observații asupra calității acesteia, se interesează cu atenție de prețul ei. Recomandă o mai mare perseverență în extinderea utilizării combinației de lemn și mase plastice și insistă asupra necesității de a fi create și alte tipuri de mobilier, pentru a satisface într-o măsură mai mare cerințele populației.

tovarășul îndreaptă Se trece apoi pe șantierul de pe platforma industrială. Centrala termoelectrică va asigura — la intrarea în funcțiune cu întreaga capacitate 100 MW — întregul con-

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi este prezentată în continuare una dintre realizările de seamă ale oamenilor muncii din Constanța, impunătorul, modernul edificiu al Spitalului unificat dat în folosință în primăvara acestui an. Spitalul este una dintre cele mai bine în- ' zestrate unități sanitare din țară, iar policlinica, care asigură circa 600 000 de consultații pe an, și laboratoarele sînt utilate conform celor mai exigente cerințe ale tehnicii medicale. Sălile de operație și tratamente diverse pentru adulți și copii reprezintă o mîndrie a cadrelor sanitare din localitate. Spitalul impresionează nu numai prin moderna sa utilare, ci și prin soluțiile constructive, prin grija cu care proiectanții și constructorii au lucrat la ridicarea lui.Vizitînd laboratoare, săli de operație, saloane, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de cele mai diferite aspecte ale activității desfășurate aici și dă indicații pentru folosirea cît mai chibzuită a spațiului de spitalizare. Directorul spitalului, dr. Ion Alupoaie, mulțumește secretarului general al C.C. al partidului pentru grija permanentă pe care partidul o acordă ocrotirii sănătății populației, pentru. construirea acestui modern spital care va a- duce o contribuție substanțială la ridicarea nivelului asistenței medicale atît în municipiul, cît și în județul Constanța.O expresie a grijii pentru sănătatea, pentru odihna cetățenilor sînt și minunatele complexe de odihnă de pe litoral. Tovarășul Nicolae Ceaușescu face o scurtă vizită prin stațiunea Mamaia, pe drept cuvînt supranumită „perla litoralului". De pe terasa hotelului „Riviera", una dintre construcțiile noi ale Mamaiei, se desfășoară o largă panoramă a întregii

stațiuni. De aici, de la nivelul al paisprezecelea, machetele și,schițele prezentate la începutul vizitei în Constanța se desfășoară aevea în fața ochilor. Sînt din nou discutate perspectivele de dezvoltare a zonei de nord a litoralului. Prin folosirea judicioasă a terenurilor din jurul lacului Siutghiol și a plajei se creează posibilitatea măririi stațiunii de la 24 000 locuri în prezent, la 40 000 locuri.în fața hotelului „Riviera", și pe întregul traseu din Mamaia, un mare număr de oameni veniți la odihnă — printre care se află mulți turiști din Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, scandinave salută Nicolae Ceaușescu. tre ei oferă flori; ză : „Ceaușescu", „Ceaușescu" ; se fotografiază și se filmează. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde aclamațiilor.
★Vizita pe care tovarășul Nicolae I Ceaușescu a făcut-o acum, in preajma celui de-al X-lea Con- ! greș al partidului, în municipiul « Constanța, discuțiile purtate cu £ organele locale de partid și de I stat, cu cadrele de conducere din unități economice, cu oamenii muncii se înscrie pe linia practi- I cată de partidul nostru de a dez- £ bate cu cetățenii problemele ma- | jore ale politicii interne și exter- | ne a partidului și statului nostru, | ale dezvoltării multilaterale și armonioase a tuturor județelor țării. Pretutindeni, oamenii muncii au I raportat cu mîndrie succesele obținute în acest an jubiliar și s-au angajat să muncească neobosit și pe mai departe pentru îndeplinirea mărețelor sarcini care le stau în față, pentru prosperitatea României socialiste.

și din cu căldură

Fopas si in Constanța

de de

țările alte țări — pe tovarășul Mulți din- se scandea-

în frumoasa comună Avrămeni din județul Harghita, la adunarea consacrată dezbaterii documentelor pregătitoare pentru Congresul al X-lea al P.C.R., organizată de Consiliul comunal al Frontului Unității Socialiste, au luat parte sute de localnici, oameni ai muncii români și maghiari care, înfrățiți, trăiesc de veacuri pe aceste meleaguri românești.—■ Prin întreaga ei desfășurare, a spus Aron Szocs, primarul comunei, larga dezbatere publică ce are loc acum pe tot cuprinsul țării face să reiasă cu mare forță unitatea întregului popor în jurul partidului. în a- celași timp, bilanțul însuflețitor al succeselor dobîndite în toate domeniile de activitate în perioada ce a urmat Congresului al IX-lea, ca și entuziasmul cu care, alături de români, cetățenii de naționalitate maghiară, germană, sîrbă etc. își exprimă voința de a-și consacra întreaga capacitate, talentul, priceperea, înfăptuirii sarcinilor ce vor fi trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. — scot în evidență, cu puterea de necontestat a faptelor, a realităților vii, una dîn cele mai importante transformări revoluționare realizate după eliberarea țării și anume unitatea și prietenia frățească a poporului român cu naționalitățile conlocuitoare. La temelia acestei mărețe cuceriri '6 orînduirii noastre stau rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Vom munci fără preget pentru a da viață prevederilor din Teze și din proiectul de Directive cu conștiința că în felul acesta ne aducem contribuția la înflorirea patriei comune — România socialistă.— Larga dezbatere care are loc în întreaga țară reflectă, o dată mai mult, faptul că, în mod consecvent, în toate problemele fundamentale, partidul se sfătuiește cu poporul, a spus Zoltan Zsigmond, președintele cooperativei agricole din Avrămeni. Acest spirit de amplă consultare a maselor, de vie dezbatere constituie pentru noi, consiliul de conducere, întreaga colectivitate a cooperativei agricole, un înalt îndemn de a ne perfecționa activitatea. Sîntem datori astfel să atragem la conducerea treburilor cooperativei agricole întreaga masă de țărani, să folosim mai bine hărnicia și priceperea locuitorilor comunei noastre.— Din studiul documentelor pregătitoare ale Congresului al X-lea, a

arătat inginerul agronom Dominic Kovăcs, se desprinde puternic grija partidului pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru industrializarea țării, pentru dezvoltarea agriculturii. Este acesta un program stimulator pentru fiecare cetățean al României. Dar nu este suficient să fim de acord cu aceste minunate prevederi. Trebuie să muncim zi de zi spre a le da viață, să simțim răspunderea că pe umerii noștri se clădește viitorul. Este, de aceea, necesar să luptăm mai mult pentru întărirea disciplinei, utilizarea judicioasă a forței de muncă, a mașinilor care ne stau la dispoziție. Planul de perspectivă al cooperativei noastre prevede îmbunătățiri funciare, specializarea în acele culturi intensive care asigură venituri mai mari, mecanizarea lucrărilor în zootehnie, nivelarea terenurilor din cultura mare etc. Acest plan, prin e- forturi unite, trebuie să-1 traducem cît mai repede în viață, ca o parte componentă a marelui plan al înfloririi țării.— Acum, cînd ne dăm adeziunea la viitorul care stă scris în Tezele C.C. al P.C.R. și în proiectul de Directive să ne considerăm direct angajați în făurirea lui, a spus Martin Feier, țăran cooperator, în vîrstâ de peste 60 de ani. Fiecare brigadă trebuie să-și îndeplinească angajamentele luate în întîmpinarea marilor evenimente din acest an — cel de-al X-lea Congres al partidului și cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei. Aceasta va fi prima dovadă concretă că de pe acum participăm la îndeplinirea cu succes a planurilor dezvoltării României de mîine.— în anii puterii populare, a spus Irma Fekete, comuna noastră a devenit mai bogată și mai frumoasă. S-a extins rețeaua școlară, au fost electrificate 5 sate, s-au îmbunătățit condițiile de ocrotire a sănătății, a- provizionarea populației. în anii următori. alte și alte îmbunătățiri edilii;; ro-gospodărești se vor adăuga realizărilor de azi, ridicînd nivelul de civilizație al locuitorilor comunei. Va trebui, însă, ca noi toți, depu- tați, comitetele de cetățeni, să punem din plin în valoare resursele comunei, ca acest viitor, atît de limpede trasat de partid în documentele pe care le dezbatem astăzi, să ni-1 apropiem cît mai mult.
Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

Judelui Ialomița
, »Sute de cetățeni din comuna Sfîn- tu Gheorghe - ialomița — membri cooperatori, gospodine, tineri și tinere, profesori și învățători, cadre medico-sanitare, lucrători din agricultura de stat au luat parte la a- dur.area organizată de Consiliul comunal al l-contului Unității Socialiste, în cadrul căreia au fost dezbătute documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea al partidului. Participanții la adunare și-au exprimat adeziunea deplină, entuziastă, față de mărețul program de dezvoltare al țării cuprins în Tezele C.C. al P.C.R. și în proiectul de Directive, față de întreaga politică internă și externă a partidului.— Sîntem chemați să ne spunem și de data aceasta părerea asupra problemelor care privesc viitorul țârii, al nostru, al fiecăruia — a a- rătat cooperatorul Marin Oprea. Este un obicei încetățenit de către conducerea partidului după Congresul al IX-lea ca de fiecare dată, în problemele fundamentale ale dezvoltării țării, să fie consultat poporul. Numai un partid ca al nostru, născut din popor și pentru popor, își fundamentează legile și proiectele, le elaborează și le definitivează cu larga participare a maselor. Am citit cu deosebită a- tenție documentele pentru viitorul Congres al partidului și-mi exprim totala adeziune față de acestea, față de întreaga politică a partidului, cu convingerea că numai urmînd și îndeplinind aceste indicații și planuri vom putea făuri țării un viitor strălucit. Avem în comună unități a- gricole puternice, dotate cu tractoare și mașini, avem școli și magazine, cămin cultural și bibliotecă, dispensar, casă de naștere, avem o rețea întreagă de unități de deservire ; aproape în fiecare casă e- xistă lumina electrică, aparate de radio și televizoare. Toate acestea sînt, putem spune, semnele bunăstării pe care o oferă agricultura cooperatistă, rezultatele muncii noastre.— în documentele pe care le dezbatem azi, a spus gospodina Ștefana Răducanu, președinta comitetului comunal al femeilor, o atenție deosebită este acordată, pe bună dreptate, organizațiilor de masă, activității a- cestora. Alături de celelalte organizații de masă și obștești, femeile din comuna noastră aduc o substanțială contribuție, atît la munca în cooperativa agricolă, cît și la activitățile edilitar-gospodărești, la cele cultural-artistice. Programul de dezvoltare a țării pe care-1 va aproba Congresul al X-lea trasează un amplu tablou al viitorului patriei noastre, pe care-1 aprobăm din toată

inima, în numele fericirii copiilor noștri.— Exprimînd satisfacția pe care o am pentru ansamblul măsurilor de perfecționare a întregii noastre vieți sociale, de adîncire a democratismului socialist, a spus inginerul Cristache Popa, îmi exprim de fapt întreaga adeziune la politica științifică a partidului nostru. Dezbaterea la care participăm azi, ca cetățeni chemați să-și spună cuvîntul asupra măsurilor preconizate de conducerea partidului pentru perioada următoare, cadrul_ acestei dezbateri, scoate în evidență între altele însemnătatea deosebită pe care o are în viața poporului nostru crearea Frontului Unității Socialiste, acest magnet care reunește cele mai largi forțe ale poporului. Vorbind despre comuna noastră, despre oamenii ei, trebuie spus că pămîntul este același dintot- deauna. Ceea ce s-a schimbat radical față de trecut sînt însă condițiile materiale în care e lucrat, relațiile dintre oameni, dintre a- ceștia și societate. Am făurit o societate nouă. Avem o agricultură nouă. Avem o bază tehnică-materia- lă puternică și, așa cum se arată în proiectul de Directive, aceasta va fi în viitor și mai puternică, pentru că primim un sprijin multilateral din partea statului, un sprijin materializat în mașini și unelte, îngrășăminte, semințe de soi și multe alteie. Firește, primind acest a- jutor din partea statului, nimeni nu are dreptul să stea cu brațele încrucișate. Va fi nevoie ca în viitor toți membrii cooperatori să depună și mai multe eforturi pentru a obține recolte pe măsura posibilităților mari de care dispune a- gricultura cooperatistă. In ce ne privește, am propune ca organele a- gricoîe să urmărească înfăptuirea u- nei mai mari concentrări a producției agricole, pentru că, în unitatea noastră, de exemplu, aceasta este prea fărîmițată. De asemenea, consider că problema ierbicidării nu este încă rezolvată, atît din punct de vedere al substanțelor, cît și din cel al aparatelor încă greoaie și incomode....A fost o dezbatere bogată, străbătută de năzuința oamenilor de ■ a participa cu mai mult spirit de răspundere la întreaga activitate economică a comunei, pentru a contribui în acest fel la obținerea unor producții agricole tot mai mari, pe măsura sarcinilor trasate în programul ce va fi aprobat de Congresul al X-lea al partidului.
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii*

deschidere a finanțării este mai mare decît durata de elaborare a proiectelor, cred că ar trebui revizuite fundamental toate actele normative, ca și metodologia de aplicare a lor, în vederea unor simplificări substanțiale. Totodată, sînt de părere ca pe platformele industriale unde există mai multe întreprinderi să se insiste pentru realizarea unei largi cooperări în executarea unor obiective administrative și sociale comune — economisindu-se pe această cale însemnate fonduri de investiții. Trebuie bine înțeles de către noi, toți cei care lucrăm în organele de conducere a diferitelor ramuri ale economiei naționale, că purtăm întreaga răspundere pentru modul în care sînt gospodărite și apoi finalizate importantele fonduri de investiții alocate de stat, care sînt rodul muncii și eforturilor pline de abnegație ale întregului popor.— Neîndoielnic, investițiile, spunea tov. ing. Gheorghe Dinu, director coordonator al Direcției tehnice, se vor concretiza în noi unități de bază ale chimiei, în dezvoltarea și modernizarea celor existente. Nu trebuie să uităm însă că, așa cum se subliniază în documentele pentru Congres, principiul de bază în stabilirea profilului acestor unități constă în îmbunătățirea structurii producției chimice, corespunzător cerințelor actuale și de perspectivă' ale economiei naționale. De aici se desprind două direcții principale ale eforturilor noastre : pe de o parte, dezvoltarea și diversificarea producției chimice în vederea creării bazei de materii prime și de chimicale necesare realizării ritmului de creștere prevăzut, iar, pe de altă parte, specializarea în acele domenii în care există condiții favorabile de dezvoltare a unei producții cu eficiență sporită h —- port. Tocmai în aceste direcții sider că trebuie concentrate ef rile activității de cercetare, pi Qu o mai mare insistență pentr nalizarea în producție a rezulta cercetării. Trebuie să evităm pi posibil „importul de inteligență", portul de tehnologii noi. Avem toria.să acționăm cu cea mai i stăruință pentru realizarea de 1/ • cuitori ai metalului și lemnului fire și. fibre sintetice de o cal tot mai bună, noi catalizatori, c ranți, materiale anticorozive, de duse din grupa așa-zisă „chimia și de mic tonaj", pentru procur; cărora consumăm fonduri valut;Conferința organizației de parti; la Ministerul Industriei Chimic exprimat hotărîrea comuniștiloi întregului colectiv, de a nu-și pr; peți eforturile pentru înfăptu sarcinilor ce le revin în lumina ]■ vederilor din documentele peu Congresul al X-lea al partidului
LA UZINELE 

„1 MAI“ 
PLOIEȘTI

(Urmare din pag. I)rindu-se la faptul că o serie rigi intermediare, care se in între uzină și beneficiar, fac c ducătorul să nu știe ce vrea ficiarul, iar acesta să nu știe c te realiza primul, vorbitorul pus să se urgenteze simpli sistemului de relații dintre fi și beneficiar.Necesitatea unei exigențe „umoare pe planul calității, produselor a constituit tema intervențiilor mai multor delegați, printre care ing. Mihai Mateescu, maistrul Gheorghe Apostol și alții, care au cerut să fie luate măsuri eficiente pentru înlăturarea neglijențelor în fabricație, îmbunătățirea organizării muncii la oțelărie și turnătorie, lichidarea rebuturilor, întreținerea corespunzătoare a utilajului, ridicarea calificării profesionale a muncitorilor și maiștrilor. „Calitatea producției este influențată serios și de ritmicitatea necorespunzătoare a producției, determinată în mare parte de un sistem defectuos de aprovizionare și de desfacere" — a spus contabilul șef Nicolae Szabo. „Datorită insuficientei organizări a muncii în unele secții și ateliere, se ajunge la muncă în asalt spre sfîrșitul lunii, ceea ce impune oamenilor eforturi disproporționate și scurtează viața mașinilor — a subliniat tov. Mihai Bădu- lescu, președintele comitetului sindicatului. Nu se mai poate admite continuarea practicii de a se cere prestarea a sute de ore suplimentare, în timp ce în unele secții din cele 8 ore de muncă se pierd uneori a- proape două din pricina deficiențelor în organizarea muncii. în aprovizionarea tehnico-materială"..Mai mulți delegați, printre care tehnicianul Colea Barbu, au făcut propuneri privind îmbunătățirea stilului muncii de partid, în scopul creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid, a forței lor de mobilizare.Tn încheierea lucrărilor conferinței, a fost trimisă o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se exprimă angajamentul comuniștilor, al tuturor salariaților uzinei, de a-șî intensifica eforturile pentru ridicarea calitativă a produselor, pentru creșterea eficienței întregii activități economice, ca o contribuție la înfăptuirea prevederilor din proiectul de Directive.
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Dimen cinema

PE MARGINEA
SIMPOZIONULUI Șl
FESTIVALULUI TEATRAL
DE LA PIATRA NEAMȚ

Natalia STANCU

ce vădesc o mare înflorirea și

acumulat pe tărî- tineret și

loc . într-un context promovarea libertății

, a influen^ mecanismului Avîntul gene- al prozei, de

„Primul Festival al spectacolelor de teatru pentru copii și tineret — Piatra Neamț 1969", precum și simpozionul „Teatrul și tineretul", desfășurat în aceeași localitate, marchează în viața noastră teatrală un moment memorabil care demonstrează importanța ce se acordă la noi teatrului ca factor educativ, de formare multilaterală a tinerelor generații.Organizate în cinstea celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român și a celei de-a XXV-a a- niversări a eliberării patriei, aceste două manifestări au demonstrat cît de rodnică poate fi conlucrarea u- nor instituții cum sînt, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, C.C. al U.T.C.,. Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Centrul de cercetări pentru problemele tineretului (sub egida căruia a avut loc simpozionul) și a organelor județene de partid și de stat în realizarea unui obiectiv cultural comun.Alegerea drbpt gazdă a orașului Piatra Neamț nu este întîmplătoare. Pentru că aici s-a --------’ 'o experiență valoroasă mul teatrului pentru _______ y.copii. Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a pus în scenă cu consecvență asemenea spectacole, le-a asigurat o calitate artistică remarcată pe plan național și a do- bîndit cu ele prestigioase succese internaționale. Mai trebuie adăugat că în această direcție teatrul s-a bucurat de multă înțelegere și sprijin din partea Comitetului județean de partid, a Comitetului de cultură și artă al județului Neamț, care au încurajat preocupările teatrului în privința conturării și adîncirii profilului său, l-au ajutat să ofere publicului tînăr spectacole bogate în idei și sentimente, la un nivel înalt de măiestrie.Prestigiul festivalului a fost subliniat încă de la prima sa ediție, prin participarea celor patru Teatre Naționale din țară — București, Iași, Cluj, Craiova — a teatrelor cu specific de copii : „Ion Creangă" și „Țăndărică", a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale", care pregătește cadrele tinere ale mișcării noastre teatrale și a unor colective din țară care au acordat de-a lungul timpului o a- tenție deosebită repertoriului pentru tineret și copii : Teatrul maghiar de stat din Timișoara și Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Este de dorit — și aceasta constituie una din principalele concluzii ale ■'primului festival — ca pe viitor spectacolul de tineret și copii să ce afle în mod constant în atenția tuturor teatrelor din țară, astfel îneît Festi- ■ valul anual de la Piatra Neamț să constituie încununarea unei largi și permanente competiții republicane.S-a dovedit inspirată îmbinarea festivalului cu un amplu schimlț de opinii pe marginea raporturilor teatrului cu tineretul. Centrul de cercetări pentru problemele tineretului a reușit să reunească la masa dezbaterii un număr mare de artiști, dramaturgi, critici, sociologi, filozofi, cercetători în domeniul pedagogiei și psihologiei, activiști pe tărîm cultural și obștesc. Cele aproape 30 de comunicări prezentate, discuțiile a- nimate, care au durat trei zile, au pus în lumină multiple și pasionante aspecte. Trăsătura cea mai demnă de remarcat a acestei dezbateri este aceea că fără a ignora cîtuși de puțin specificul estetic al teatrului participanții au tratat a- cest specific în strînsă legătură cu cerințele majore ale vieții sociale, ale actualității, ale formării artistice, e- tice și cetățenești a publicului tînăr.„Teatrul și tînărul spectator" a reprezentat obiectul multora dintre comunicări și totodată una din principalele teme în jurul cărora s-au desfășurat discuțiile atît de fructuoase ale simpozionului. Un „teatru fără public", „în afara publicului" nu numai că nu există, dar este chiar un non sens. Un public larg șl comprehensiv este aspirația din totdeauna a teatrului. Crizele teatrului de-a lungul istoriei sale au fost în primul rînd crize de public, iar tendințele sale organice de înnoire au pornit tocmai din dorința realizării unui acord cit mai deplin, cît mai direct, cu frămîn- tările și gusturile spectatorilor. în a- eeastă ordine de idei, raportul real existent între teatru și tineret, în fie- i 
care moment, a fost dintotdeau- na deosebit de important. în funcție de cunoașterea lui s-au putut și se pot stabili în continuare coordonatele viitoare ale teatrului pentru copii și tineret.Simpozionul a relevat unele din primele preocupări de la noi. de investigare științifică a interesului tinerilor pentru teatru. Au putut fi urmărite datele și concluziile unor prime sondaje de sociologie a spectatorului tînăr. Cercetările nu ș-au oprit numai Ia analiza frecvenței tinerilor în sala de spectacol sau la stabilirea culturii lor. teatrale doar sub raportul informației. Ele s-au îndreptat și către zona mai adinca a forței cu care spectacolul exercita o influență asupra tinerilor în. direcția stabilirii calităților educative ale unui tip de spectacol sau altul.într-o ordine de argumentare în care s-au făcut adesea referiri la concurența televiziunii sau a cinematografului și chiar a unor forme de petrecere a timpului liber aflate la periferia culturii spirituale s-a pledat pentru un efort sporit al tuturor factorilor responsabili în educația teatrală a tineretului. S-au făcut numeroase și interesante , propuneri m direcția atragerii tinerilor spre sala de teatru. S-a argumentat în favoarea

îmbogățirii programei analitice a școlii cu texte dramatice. S-a insistat asupra necesității transmiterii unor cunoștințe legate de specificul teatrului, de specificul convențiilor teatrale. S-a propus să se organizeze din ce în ce mai multe vizionări colective însoțite de discuții. Pedagogii au făcut apel și la ajutorul părinților, care pot avea un rol la fel de însemnat ca și școala în stabilirea contactului dintre tînăr și teatru. S-au adus, tot în planul acesta, interesante sugestii de reînviere a unor tradiții

valoroase ale culturii noastre : teatrul jucat de copii și tineri.Meritul acestui simpozion, dens în contribuții din cele mai diverse, desfășurat la o înaltă temperatură spirituală și vădind o puternică angajare socială și politică a creatorilor și a celorlalți oameni de teatru, a fost accentul pasionat pus pe conținutul de viață și de idei al teatrului. Numai venind în întîmpinarea frămîntărilor reale, autentice, ale tinerilor, teatrul îi va atrage și îi va influența. Numai astfel el va avea o contribuție maximă în direcția cristalizării ideologice și politice, în direcția formării unei înalte conștiințe etice.Era firesc așadar ca, analizîndu-se repertoriul actual al teatrelor, să se aprecieze ca nemulțumitoare prezența marelui repertoriu clasic și contemporan. Era firesc ca una din temele esențiale ale discuțiilor să'o reprezinte dramaturgia pentru copii și tineret inspirată din temele majore ale realității.

Din acest punct de vedere, după cum s-a desprins atît din programul festivalului, cît și din lucrările simpozionului, asigurarea unui repertoriu substanțial constituie condiția primordială a îndeplinirii misiunii ce revine teatrelor noastre. Copiii au nevoie de piese inspirate din viața de azi, piese care pledează cu căldură idealurile etice ale socialismului, pentru cinste și generozitate, simțul răspunderii etc.La Piatra Neamț s-au purtat discuții contradictorii cu privire la posibilitatea definirii unei „dramaturgii pentru tineret". Dacă exceptăm vîrsta copilăriei, ar fi greu de stabilit particularitățile unui repertoriu destinat anume tinerilor, deosebit de acela oferit altor spectatori adulți. Dar nu despre o asemenea diferențiere rigidă e vorba, ci despre satisfacerea unor necesități etice și estetice pe care tineretul le resimte cu acuitate. Festivalul și simpozionul din Piatra Neamț au arătat că o cultură teatrală temeinică a tineretului impune îmbunătățirea continuă a repertoriilor prin îmbogățirea dramaturgiei originale cu noi lucrări de o factură etică și artistică superioară, izvorîte din contemporaneitatea socialistă, prin valorificarea a tot ce este mai bun și mai actual în literatura dramatică universală.Așa cum au arătat atît sociologii cît și oamenii de teatru care au participat la simpozion, o asemenea creație trebuie să se bazeze pe o cunoaștere adîncă a vieții în continuă transformare a tineretului, a aspirațiilor și frămîntărilor, a bucuriilor și a exigențelor lui, a problemelor pe care le ridică deplina, maxima sa integrare, participarea sa responsabilă și entuziastă — alături sau chiar în fruntea tuturor generațiilor — la viața socială și politică a țării. Numai o asemenea cunoaștere a vieții tinerilor va crea acel climat din care rezultă în mod organic creații valoroase străbătute de adevărul vieții, numai ea va contribui la întărirea raportului tineret-teatru și va conferi instituțiilor teatrale rolul social activ la care aspiră.

O Dragoste la Las Vegaș : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 2945) ; 20,15 (seria de bilete
— 2946), PATRIA — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21.
q Operațiunea Belgrad : VICTO
RIA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 
16,45 ; 18,45 ; 20,45.
o Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : REPUBLICA — 8,30;
10.30 ; 12;30 ; 14,30 ; 16,30 ; 19 ;
21,15, STADIONUL DINAMO -
20.30.
© Noaptea generalilor (ambele se
rii) : BUCUREȘTI — 8,30 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,15, FAVORIT —
10.30 ; 14 ; 17 ; 20, GRĂDINA DOI
NA — 20,45.
© Aruncați banca în aer : FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FEROVIAR — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 21, EXCELSIOR —
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17,15 ; 20, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30. MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 9—
13.30 în continuare ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
© Sîngeroasa nuntă macedoneană: 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 21. GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20,30.
e Neîmblînzita Angelica : GRIVI- 
ȚA — 9—13,30 în continuare ; 16 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 9,15—16,30 în 
continuare ; 18,30, la grădină —
20.30. GRĂDINA ---------------
20.30.
© Un om pentru 
TRAL — 9 ; 11,30.
• La dolce vita :
17.15 ; ----- -----
12.15 ; 16 ; 19,30.
o „Armata Codobaturilor’ din nou 
în luptă : LUMINA — 9,15—16,15 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
© Alexandru cel fericit : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 
la grădină — 20,30, AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, la 
grădină — 20,30.
o Ziaristul : UNION — 18.
© Anul trecut 
UNION — 15,30.
© Aventurile lui 
Moartea lui Joe 
gram de filme 
TIMPURI NOI - 
nuare.
© Pentru încă puțini dolari : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
© Adio, Gringo : BJJZEȘTI — 15,30, 
la grădină — 20,30, VIITORUL —
15.30 ; 18.
© Căsătorie pripită 7 : VIITORUL
— 20,30.
© Valea albinelor : BUZEȘTI — 18. 
© Tarzan, omul junglei : DACIA
— 8,30—16.30 în continuare ; 18,30; 
20,45, MOȘILOR — 15,30, la gră
dină — 20,15, MUNCA — 16 ; 18. 
© Lovitură puternică : MUNCA
— 20.

FESTIVAL

eternitate : CEN-

CENTRAL — 14 ;
20,30, FLOREASCA — 9 ;

la Marienbad :

Tom Sawyer; 
Indianul ; pro- 

documentare : 
9—21 în conti-

i gfe unei străreehi arteO expoziție de artă decorativă din Mongolia constituie, în e- vantaiul de expoziții de artă străină, deschise în ultimul timp în Capitală, o manifestare culturală deosebită, menită să ilustreze valențele creatoare ale unui popor, care a știut din cele mai vechi timpuri să-și creeze o artă pur- tînd clar amprenta propriei sale spiritualități.Un călător din secolul al XIII-lea mărturisește însemnările sale intitulate „Călătoria în țările Orientului" admirația față de îndemî- narea, inventivitatea și priceperea poporu- ■ lui mongol în împodobirea locuinței și a o- biectelor de uz, spu- nînd că „Pîsia care 1 înconjoară partea de sus a- iurtei — locuințele tradiționale exis- i

folosite și as- mongoli —tente și tăzi de _este împodobită cu desene foarte frumoase și variate. La intrare, mongolii agață bucăți de pîslă, care excelează prin varietatea de culori a țesăturii".

iele, scările) sînt gat decorate cu doabe din mătase, tal, piele, piatră, totul dispus într-un desen stilizat, simplu, dar viu colorat. Ceea ce mai trebuie reținut este simbolistica stră-

bo- po- me- număr relativ mic de obiecte, reprezentative însă pentru artele decorative actuale din R. P. Mongolă, expoziția — care a fost deschisă la Muzeul 'Satului — a izbutit să demonstreze nu numai
s'

Expoziția de artă decorativă mongolă

își în-
în aceleași însemnări găsim interesante observații și in legătură cu folosirea lînii colorate la cusăturile ornamentale geometrice și animaliere de pe țesăturile utilizate în iurte și pe veșminte. Această ornamentică s-a păstrat apioape neschimbată pînă în zilele noastre. Și astăzi obiectele de îmbrăcăminte și încălțăminte, cele pentru găteală ca și cele legate de călărie (șaua, frî-

veche, de mare sugestivitate a artei populare. In cadrul a- cesteia întîlnim feluritele urări pentru posesorii obiectelor — de fericire, de sănătate, de înlăturare a piedicilor și primejdiilor, urări de bunăstare și pace, care alături de altele constituie, în patrimoniul spiritual al poporului mongol, un adevărat tezaur de etică socială de mare noblețe.Alcătuită dintr-un

viabilitatea și continuitatea nealterată a artei populare, dar și măiestria artistică a decoratorilor contemporani din Mongolia.Sculpturile (cele de mici dimensiuni) ale unor artiști mai vechi ca N. Lhagva, N. Luv- santeren sau ale mai tînărului T. Jambal sînt revelatoare pentru calitățile lor decorați ve certe ca și lucrările în argint ale lui D. Cimid. Foarte frumoasă este decorația
contemporan al artei și li- noastre este elocvent for- Tezele Comitetului Central X-lea

O Teatrul „Lucia 
landra" (la Teatrul de vară „23 
August"): Comedie pe întuneric 
— 20,30.
© Teatrul Mic (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Carlota — 20.
© Ansamblul folcloric „Perinița" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara"): 
perinlța mea — 19.

u
I
1

Sensul teraturii mulat în al P.C.R. pentru cel de-al Congres. Există astfel o noblețe și ocertitudine în modul lor de afirmare. Arta plastică dezvoltă aceleași principii ca întreaga cultură românească contemporană și este tonic pentru cel care-i urmărește evoluția să constate cum bogățiile spirituale ale tradiției, generozitatea perenă în ea, umanismul sînt valorificate astăzi printr-o și mai largă adeziune la viața patriei, a societății socialiste.Am schițat astfel precisele de Ia care au pornit convorbirile noastre cu cîțiva artiști români pe tema integrării artei noastre plastice în fluxul vieții.Discutînd cu maestrul emerit al artei Aurel Ciupe — d-sa releva una din fundamentalele îndatoriri ale artei autentice, participarea ei la dezvăluirea frumosului în viață : „Arta românea.—ă a știut dintot- deauna ■ să se s.. pună acelui canon pe care și l-a făurit singură, frumosul. A știut să descopere ceea ce este inalienabil armonios în lucruri și viață, aducînd astfel existenței umane această dimensiune. Din natură sau din chipul omului, din flori sau din obiecte modeste a făcut o mărturie despre ceea ce înseamnă sensibilitate românească. Este această prezență în cotidian o expresie caracteristică a artei românești. Și cred că ea se regăsește nu numai în pictură sau sculptură, dar și în literatură sau muzică. Diferența e că, în imagini, frumusețea realității se oferă direct privitorului prin acest miraj de culoare și lumină. Deschiderea către realitatea în care trăim, către oamenii reprezintă profunzimii tist nu poți pentru a fi . .dorește chiar mai mult decît atît, ca un tablou să poată să-l îmbogățească sufletește pe producă acea să mediteze".— Se simte prinsul țării, cele mai diverse preocupări, aceeași sete de știință și cultură, și presa consemnează frecvent interesul cu care oamenii muncii urmăresc și participă la viața spirituală a poporului — își începe răspunsul său tînăru) grafician Ion Donca, solicitat să răspundă la ancheta noastră.într-o fază cînd cultura noastră națională încă nu-și avea o istorie scrisă, basmul purtat din gură în

gură, balada și cîntul, nu sînt străine de problema destinului omului și încă afirmat într-o haină spirituală plină de subtilitate și poezie. Este prin ea însăși cultura noastră populară, folclorică, o singură și bogată metaforă. Binele și răul, forța, inteligența, nașterea și moartea se înfățișează într-o viziune foarte pămînteas- că și robustă. Nici nu se pun probleme ambigui : trebuie sau nu să cunoști lumea și să te bați schimbi ? Fericirea ne-o facem propria noastră mînă sau nu ? pomenește despre datină, despre o- biceiul locului, un fel de istorie stră-
s-o cu Se

printre care trăim, sursa cea mai clară a creației artistice. Ca ar- uita niciodată că lucrezi înțeles, că orice artistprivitor,emoție care să-lazi pe întreg între oamenii
să-i facăcu-cu

Gîndunle de fața rm-au fost sugerate de lectura unui document de excepțională însemnătate pe care în aceste zile poporul îl dezbate în impresionante forumuri publice — Tezele C.C. al P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres al partidului.După peste două decenii de existență a României ca stat liber, socialist, stăpîn pe propriile sale destine, peisajul material, geografia e- conomică și spirituală a patriei noastre au cunoscut profunde transformări. în vastul program de construcție a noii societăți au fost cuprinse mase mari de oameni ai munci;, revoluția socialistă fiind factorul catalizator al energiilor poporului nostru, concentrate toate spre realizarea scopului suprem al orînduirii socialiste — creșterea bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. Arta, ca fenomen al culturii, a cunoscut și ea profunde transformări.După cum se știe, arta a fost și

pilda, cînd de creație, specifică societății noastre, apar opere diversitate de stiluri.dezvoltarea talentelor autentice care dau dovadă de o înaltă responsabilitate în înțelegerea datoriei lor de a crea pentru popor opere de valoare, care să exprime cît mai elocvent e- poca noastră, nu pot fi privite ca un fenomen izolat. Această înflorire nu poate fi ruptă de climatul de confruntare permanentă a valorilor pe care politica partidului nostru o promovează din plin. Militantă în esența ei, prin faptul că promovează o conștiință nouă legată de atmosfera laborioasă de care este înconjurată astăzi viața întregului nostru popor, arta românească contemporană exprimă un crez nou al artiștilor : acela al utilității sociale a creației lor. Un rol deosebit de însemnat în menținerea mereu trează

astăzi demonstrează elocvent că în- tr-un climat de muncă al întregului popor ele nu au rămas indiferent» în fața noilor schimbări survenite în societate. într-un context în care democratismul profund al societății noastre se perfecționează neîntrerupt. sub conducerea Partidului Comunist Român, artei noastre îi sînt proprii noi modalități de exprimare, care oglindesc fiecare personalitatea specifică a fiecărui creator, care prin conținutul operelor sale se străduiește să surprindă ceea ce are mai caracteristic societatea noastră, oamenii noștri. Apariția într-un număr atît de mare a noilor talente se explică în principal prin grija deosebită a partidului pentru a asigura un climat de muncă stimulativ creației, un climat favorabil dezvoltării și afirmării cît mai multor talente. Acestei griji a partidului îi răspunde întreaga creație a scriitorilor și artiștilor de toateDupă cum se știe, este un reflex a) unei epoci determinate, exprimînd în ansamblul ei complexul de idei care circulă într-o epocă anume, într-o anumită societate. Arta socialistă, produs al apariției u- nei noi orînduiri, reflectă tocmai aspirațiile fundamentale ale lor unei reflectă societății țară sau ; progres, deplinirea final al orînduirii noastre. De aici decurge în principal rolul activ al artei socialiste, de influențare pe plan etic a conștiinței maselor, de mobilizare și' activare a tuturor resurselor umane și .morale, în scopul înalt al realizărilor tendințelor de dezvoltare multilaterală a societății. Un rol deosebit de însemnat în acest context revine artistului, care, conștient de noblețea și importanța misiunii sale, de purtător al celor mai avansate idei ale timpului, poate depune strădanii încoronate de succes în insu- flarea unui caracter cît mai mobili-, zator operei sale. Aceasta poate deveni astfel nu numai o simplă imagine transfigurată artistic a vieții maselor, ci și un instrument de influențare și perfecționare a conștiinței umane. Este cunoscută importanța pe care marxism-leninismul o acordă problemelor artei și culturii în societatea socialistă. Literatura și arta în concepția clasicilor marxism-leni- nismului nu au în noua societate un caracter pasiv, static.Dezvoltarea materială și spirituală — de care vorbeam mai înainte — fără să determine în mod direct apariția valorilor artistice, țat sensibil asupra promovării acestora, ral al poeziei și

vîrstele. în avîn- tul artelor din România actuală se manifestă din plin înaltul spirit de responsabilitate civică a artiștilor care, conștienți fiind de faptul că trebuie să-și slujească poporul cu TliilOaCPlp <3r>»nlfînpmembri- societăți, tendința dintr-o alta, spre spre în- i țelului a acestei conștiințe a creatorului îl are forța tradiției. Istoria culturii noastre oferă o mulțime de exemple care, toate, ne arată că răspunderea morală a actului de creație a dat permanent impulsuri noi operelor marilor- creatori, vitalizîndu-le, dîn- du-le acea capacitate de a deveni de nenumărate ori o expresie elocventă a aspirațiilor maselor populare in anumite momente istorice. Exemplele oferite de tradiție sînt stimulative pentru creatorii noștri. Totodată, trebuie afirmat că o autentică creație artistică contemporană îmbogățește tradiția artistică a unui popor, înscriindu-se în lumea valorilor culturii ca o contribuție la dezvoltarea tradiției naționale și a îmbogățirii patrimoniului universal cu noi valori animate de suflul umanismului socialist. împlinirea procesului creator într-o operă de mare rezonanță umană reprezintă realizarea datoriei, a responsabilității pe care artistul simte că o are în fata contemporanilor săi. Suprema aspirație a artistului de azi al țării este. deci, aceea de a crea opere cît mai durabile, care să corespundă pe plan spiritual efortului depus de poporul său pentru construirea unei vieți noi, socialiste.Literatura și arta românească de
an

mapei realizată de C. Iadamsuren. De. asemenea, o parte din broderiile expuse ca, de pildă, covorul pîslă, lucrare de Bia- culn, și carpeta de A. Kafiza. Merită menționate, pentiu expresivitatea lor, măștile lucrate de A. Davaa- țert.Au plăcut mult o- biectele de porțelan, mai ales pentru simplitatea formei lor.Prin ineditul ei, prin valoarea artistică a exponatelor, expoziția reușește să fere un plăcut de a cunoaște creații autentice nei străvechi precum și preocupările creatoare ale unor artiști decoratori ta- lentați de pe îndepărtatele meleașțuri ale Mongoliei socialiste și prietene.
Viorel OPREA

t V
de PROGRAMUL I

ne o- prilej cîteva ale u- arte,

10,00 — Ce-ați dori să revedeți ? 
Filmul artistic : „7 martori" — 
producție a studiourilor din Bra
tislava. ' 11,00 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Bu
letin de știri. 17,35 — Pentru cei 
mici. Din Isprăvile Iul, Păcală. Po
vestește Cosma Brașoveanu. 17,50 
— Limba rusă (reluare). 18,15 — 
Studioul pionierilor. Șevalet pio
nieresc. 18,45 — O interpretă în
drăgită a cîntecului moldovenesc: 
Angela Moldovan. 19,00 — Cronica 
ideilor. Eficiența — factor hotă- 
rîtor al dinamismului economic. 
Participă : Ion Desmireanu, direc
tor adjunct științific ai Institu
tului de cercetări economice ; 
conf. dr. Nlcolae Belii și conf. dr. 
Constantin Moisuc. 19,30 — Tele
jurnalul de seară © Buletin me
teorologic. 20,00 — Avanpremiera 
20,10 — Seară de teatru T V. „Bă-

trînul" de Hortensia Papadat- 
Bengescu. Adaptare pentru tele
viziune și regia Lidla lonescu. 
Prezintă : Valeriu Rîpeanu. 22,25 
— Varietăți pe peliculă. 22,40 — 
Telejurnalul de noapte. 22,50 — 
Publicitate • Buletin meteorolo
gic. 23,00 — închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară 
O Buletin meteorologic. 20,00 — 
Concert simfonic. In program : 
Simfonia I în Mi bemol major 
de George Enescu. Interpretează 
Orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii. Dirijor : Ionel Perlea. 
20,45 — Film serial. Comisarul 
Maigret. 21,35 — Trubadurii din 
Dubrovnik. Film TV — copro
ducție a Televiziunii române și 
a Televiziunii din Belgrad. Re
gia : Cornel Popa. 22,00 — închi
derea emisiunii programului II.

iată cuvinte care exprimă, cel mai succint esența creației artistice a zilelor noastre. Fiind o artă angajată adînc în explorarea realităților noastre, fixată deci solid în zona socialului, arta socialistă poate și trebuie să aducă o contribuție de seamă la perfecționarea omului societății noi. Lăsînd la alegerea artistului libertatea de a-și hotărî mijloacele prin care se realizează acest deziderat, ea îi oferă acestuia posibilitatea de a-și exprima propria conștiință. Iar conștiința lui va exprima, în a- cest caz, desigur pe aceea a națiunii, a poporului din care face parte. Partidul Comunist Român a acordat și acordă o deosebită atenție fenomenului literar și artistic, dovadă a rolului important pe care îl acordă operei de artă în procesul complex de perfecționare al noii conștiințe, a conștiinței socialiste.'„Militînd pentru arta angajată — spunea secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Adunarea generală a scriitorilor — situată ferm pe pozițiile ideologiei marxist-leniniste, partidul nostru s-a pronunțat și se pronunță pentru o largă diversitate de stiluri și maniere artistice. Combătînd anume viziuni înguste din trecut, unele păreri rigide cu privire Ia caracterul artei, partidul stimulează preocuparea scriitorilor, a tuturor artiștilor din țara noastră, pentru perfecționarea măiestriei, pentru îmbogățirea mijloacelor de exprimare, pentru o continuă inovare creatoare, pornind de la premisa că diversitatea de stiluri și forme artistice nu face altceva de- cît să exprime mai pregnant conținutul, să-l facă mai accesibil omului pentru care este creată opera de artă". Poziția creatorului în societatea noastră față de propria operă de artă nu poate ignora adevărul că ea devine din ce în ce mai mult o valoare cu funcție socială care exprimă și îmbogățește viața spirituală a epocii, contribuind astfel, în ultimă instanță, la perfecționarea și dezvoltarea acesteia. Iată de ce, citind cu profund interes Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului, am avut ca tînăr scriitor satisfacția de a întîlni în capitolul destinat ideologiei aprecieri deosebite cu privire la funcția și datoria literaturii, la misiunea socială a creatorului chemat să fie un autentic exponent al poporului său, să slujească prin scris marile idealuri pe care partidul le-a asigurat pentru totdeauna tării : idealul construcției, idealul socialismului și al păcii, idealul unei vieți al cărei unic sens este înflorirea continuă a patriei socialiste. Este o onoare să slujești asemenea idealuri, iar adeziunea fiecărui scriitor al țării noastre la ideile conținute în documentele partidului este pe deplin firească și, totodată, un motiv in plus de angajare responsabilă de a le sluji cu forța cuvîntului și a faptei.
Grigore ARBORE

tură, o permanență a optimismului și o sete de a ne însuși necunoscutul. Artista decoratoare Graziella Sto- ichiță — în răspunsul ei — dezvoltă un alt aspect, confirmă direcția artei noastre — care așa cum afirmă d-sa, așa cum au afirmat-o și ceilalți participant — și așa cum se degajă ea din întreaga artă românească se înscrie pe drumu] către om, către societate și idealurile ei. Arta plastică contemporană este chemată să exprime, așa cum se subliniază în Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-le_a al partidului — „realitatea dinamică.

& e @ @ ooporului nostru în civilizația contemporană. E caracteristic pentru acest fenomen de înnoire artistică nu îngustarea sa ia un cerc restrîns.. ci dimpotrivă, tendința sa de a-și lărgi necontenit aria, cuprinsul. Acest lucru este cu totul firesc : Arta noastră este artă pentru' omul obișnuit, pentru veritabilul făuritor al istoriei timpuluiModul de a voi din care prețuirii prețuirii
nostru.de a simți, de a gîndi și al unui popor este solul ia naștere arta închinată omului. Iar ca expresie a omului, orice artă verita-

în fluxu i vieții
9

contemporane
moșească (obiceiul pămîntului) în care toate acestea sînt puse în bună rînduială : omul se naște să muncească. Implicațiile sînt adînci și colorate uneori dramatic și. totuși, chiar în acel trecut, de întunecime, poporul și-a găsit resurse de culoare a optimismului, a speranței. Ne place această calitate, întîlnită popor și cu atît mai mult cu și nouă propice.Străin de anxietate. . . nostru cu aplicare către lucrul simplu și clar dă dovadă de o îmbucurătoare sănătate spirituală. Echilibrul și armonia n-au început doar cu Luchian și Andreescu. Pallady, Petrașcu. Astăzi, Ion Pacea cîntă o melodie veche, știută de tot poporul. A învățat-o poate de la Ghiață sau poate de la nu știu care cioban cu traista plină de povești și basme cu păsări măiestre. Brâncuși și Țuculescu au privit tot așa către zări unde zburau păsări venind în picaj de la soare, desfăcîndu-se în cioburi de lumină. E în această încercare de a defini un tablou, o sculp-

în continuă dezvoltare a vieții noastre socialiste" — punînd în centrul ei pe „adevăratul făuritor al istoriei — omul".„Orice artă — arată Graziella Stoichiță — este arta unui anumela orice cît ne epoporul
Dumitru

anchetă culturală

timp și loc. De aceea, anumite re; alizări artistice nu pot fi, pur și simplu, reproduse ca atare, adică transplantate artificial dintr-un timp în altul, dintr-un loc în altul. însăși originalitatea unei opere de artă își va găsi întotdeauna izvorul în sufletul oamenilor vremi, în întîmplările timpuri.în timpurile noastre noastră ia ființă arta exprime rolul care-i
unei anume din aceleși în țara chemată să revine po-

bilă are răsunet pentru orice om, de oriunde ar fi el. Arta noastră autentică a mers în trecut și pășește și azi ferm pe această cale, bacă ne întoarcem privirile asupra artei noastre decorative contemporane, observăm, de îndată, că toate străduințele ei converg spre înfrumusețarea vieții de toate zilele a omului, spre exprimarea încrederii noastre într-un viitor mai bun, nu doar pentru noi, ci pentru omul de pretutindeni. Acest mesaj al artei noastre decorative a fost simțit și înțeles ori de cîte ori expozițiile noastre au rele țării, înțelegere oameni, expresie a omeniei noastre românești, a găsit răsunet peste tot. Am fost prețuiți pentru că am știut să fim noi înșine, dar nu separîn- du-ne de ceilalți, ci apropiindu-ne, plini de încredere, de ei. Acesta este drumul prin care propriile noastre valori de cultură pot, în- tr-adevăr, îmbogăți arta și cultura europeană contemporană".

plecat dincolo de hota- Mesajul nostru . de bună și de bunăvoință între

Cultura noastră nu este o cultură închisă. Umanitatea, ceea ce se înțelege nobil prin această noțiune — recunoaște creația doar atunci cînd exprimarea artistică este originală, cînd mărturisește tratarea problemelor specifice ale unei națiuni și ale unei societăți, cînd țeste împă- mîntenită și nu general abstractă, cînd artistul se constituie ca mesager al spiritualității propriului popor. Este tocmai ce afirma pictorul Grigore Vasile :„Nu trebuie să forțezi spiritul și sensibilitatea de dragul modern. Să nu uităm constituie azi bogăția unei țări, păstrează în poranul și tradiția, înnoire și permanență, sinceritate și inteligență. Arta nu e o problemă de detaliu, ci o esență — ea trebuie văzută în perspectiva timpului. Tradiția nu înseamnă nici întoarcere la ce s-a făcut, dar nici un cîntat anonim după ureche. Ieșirea din limitele artei, de dragul de a te integra fără discernămînt noului, contemporanului, creează falsuri. Cred că numai printr-o gîndire autentică, proprie, ne vom exprima, căci nu putem integra arta noastră culturii euro pene transportînd doar concepții și mijloace plastice, născute acolo din motive și necesități firești dezvol tării lor. Printr-o înțelegere profun dă, nedisimulată unde este vorba de a-ți acorda doar afinitățile ideilor, sentimentelor și felului personal de exprimare, poți participa la cultura mondială. Pentru mine, ca artist, un lucru e clar și verificat de timp i că tot ce a rămas ca valoare artistică are caracteristic : originalitatea, sinceritatea și o înaltă exprimare, avînd profilul țării tale".Arta este chemată să investigheze acest univers omenesc inedit pe care îl oferă socialismul — exigență pe care Tezele o. formulează clar. Cuvintele lui Ion Donca sînt elocvente :— întîlnim probleme ale destinului civilizației în preocuparea mai multor artiști, în speță graficieni, caro impun și li se recunosc virtuțile de investigație și de poziție umanitaristă. E o dovadă că arta poate a- duce culturii o directă angajare ideologică, o participare politică fără echivoc. Amintesc un frumos ciclu de compoziții de acest tip în realizarea lui N. Săftoiu, a lui ’ ’ Chirnoagă, sau Ion State. O a faptului că artele plastice vestiga profund realitatea, duce un spor de conștiință aceasta meritul lor cultural, civiliza-

integrării în că tot ce spirituală a ea contem-

Marcel dovadă pot in- pot a- și prin

toriu este elocvent. Grafica prin specificul ei, chiar înainte de a se constitui la noi ca o specie de sine stătătoare a plasticii s-a situat în miezul problemelor asemeni reporterului. Că a luat forma satirei directe, a caricaturii și afișului sau în gravuri, a fost, în orice caz, a- vangarda omeniei pe plan artistic. Azi s-a ajuns foarte departe. Grafica este în stare să declanșeze e- moții la nivelul celui mai reușit tablou în ulei. Și aceasta datorită însușirii polivalentei prin ingenioase de măiestrie, grefate pe modalități mai de gîndire artistică, încit ricite cazuri de metafore alb-negru.Afirmînd posibilitatea contribuției la patrimoniul culturii naționale și la formarea ei într-o cheie specifică și nouă, este de amintit aci faptul că tot ce ne înconjoară nu ne lasă indiferenți și că acest tot se poate trr-’--? c-t- •— i’mh-ij mnhf- lizator, -i*  . ' . j. :gajaj. p blocuri! riile și noastre chii, în din Iun mult cc bilitate pe de asta o mîndrie naționala. Uaci așa cum ne cunoaște lumea și ne apreciază avîntul creator în economie, bunăstare, politică etc. afirmăm implicit o cultură pe aceeași măsură.Arta românească contemporană este astăzi ferm angajată în viata societății noastre, în cultura socialistă pe linia unei tensionări ideatice, pe linia descoperirii marilor rezervoare de umanitate. Conștienți că „îndepărtarea de viață, încercarea de a o ignora, duc pînă la urmă inevitabil la înstrăinarea artei de nobila sa menire, îi răpesc puterea de penetrație în conștiința maselor" — după cum arată Tezele — creatorii români se dedică cu o impresionantă dăruire prin arta lor la înfăptuirea progresului social, Ia ridicarea conștiinței' socialiste și înnobilarea spirituală a oamenilor.Căci numai în acest fel, artele plastice își pot juca, alături de celelalte arte, rolul de cea mai mare însemnătate în ridicarea gradului de civilizație și cultură al întregului nostru popor.

adaosuri meșteșug, complexe avem fe- ample în
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SEMNAREA UNOR ACORDURI ECONOMICE
ÎNTRE ROMÂNIA Șl GUINEEA

Plecarea delegației 
militare ungare' La Consiliul de Miniștri a avut loc miercuri semnarea unor protocoale între Republica Socialistă România și Republica Guineea, privind schimburile de mărfuri pe anul 1969, colaborarea și cooperarea economică și tehnică între cele două țări.Din partea română documentele au fost semnate de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar din partea guineeză de Ismail Toure, ministrul finanțelor.La semnare au fost prezenți membrii celor două delegații.

★Tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al
Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Guineea a părăsit Capitala-■ Mi'CAmri după-amiază a părăsit Capitala” delegația de partid și guvernamentală a Republicii Guineea, condusă de Ismail Toure.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele 

a fost salutat de tovarășul Gheorghe Rădulescu și de alte persoane oficiale.înainte de plecare, oaspetele a făcut o declarație redactorului Agerpres, Petru Uilăcan. Protocoalele semnate între cele două țări ale noastre — a spus conducătorul delegației guineeze — vor marca o nouă etapă în domeniul dezvoltării schimburilor comerciale și al cooperării economice dintre România și Guineea. In timpul tratativelor, desfășurate în cele mai bune condiții, am întîlnit la prietenii noștri români o largă înțelegere și dorința de a ne sprijini, de a dezvolta colaborarea cu țara noastră, în toate domeniile.In continuare, oaspetele a relevat Impresia deosebită pe care i-au
PRIMIRI LA CONSILIUL

DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, a . primit miercuri dimineața pe Dimitrov Goskin, președintele Comitetului bulgar de prietenie și relații culturale cu străinătatea, care face o vizită în țara noastră. La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a luat parte Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.*Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a primit, miercuri după-amiază, pe
I.O.I.L. — Galați livrează :

Mobilier si articole* 
de uz gospodărescîntreprinderea de industrie locală nr. 1 din Galați livrează pe bază de comenzi ferme mese — tip cantină — și scaune pentru uzul unităților de alimentație publică, birouri cu unul sau două corpuri.Unitatea produce, de asemenea, fișete metalice, precum și rezervoare de diferite tipuri și capacități din tablă de peste 1 milimetri. Și unele dintre așa- numitele articole de uz casnic sau gospodăresc sînt produse ale întreprinderii orășenești de industrie locală din Galați. între acestea se numără diversele articole de tinichigerie, tăvile pentru copt și bidoanele de untură, răzătorile și strecu'răto- rile de lapte.întreprinderea gălățeană produce, totodată, burlane negre și burlane zincate, jgheaburi și cîrlige pentru jgheaburi, găleți zincate și negre.

întreprinderea mecanică 
„Ceahlău” din Piatra 

Neamț livrează :Utilaje pentru industria alimentară
Cu -fiecare an, industria a- limentară este înzestrată cu o gamă variată de utilaje, care asigură condițiile necesare desfășurării proceselor de fabricație specifice în acest sector. Printre produsele de acest gen ale întreprinderii mecanice „Ceahlău" din Piatra Neamț se numără și filtrul de presiune care servește la filtrarea aerului la instalațiile de aspirație și transport pneumatic în mori, silozuri de cereale și de făină, fabrici de pîine. Cele 4 tipuri de filtre de presiune ce se produc la întreprinderea „Ceahlău" se deosebesc între ele prin numărul de burdufuri (48, 80, 168 și 240). De menționat că, la cererea beneficiarilor, interiorul. carcasei poate fi compartimentat, numărul celulelor și pozițiile lor stabilindu-se de solicitanți. Su- 

perfiltrul aspirator, cu suprafață de filtrare de la 25 m.p. la 75 m p, produs de aceeași întreprindere, este utilizat pentru filtrarea prafului din aer la instalațiile de aspirație, ae- rare și transport pneumatic în mori, silozuri, magazii- de făină și fabrici de pîine.

C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a oferit miercuri un dejun în cinstea delegației de partid și guvernamentale din Republica Guineea, condusă de Ismail Toure, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democratic din Guineea, ministrul finanțelorAu participat Virgil Pîrvu, ministrul finanțelor, Gheorghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Alexandru Albes- cu, adjunct al ministrului comerțului exterior, alte persoane oficiale.(Agerpres)

făcut-o hidrocentrala de pe Argeș, Fabrica de mașini-unelte și agregate din București și celelalte obiective vizitate în cursul șederii în țara noastră.Ismail Toure a subliniat importanța deosebită a convorbirilor pe care le-a avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, precum și cu membri ai guvernului. în timpul acestor întrevederi am fost deosebit de impresionat, a declarat oaspetele, de atenția pe care România o acordă soluționării problemelor Africii, dezvoltării și consolidării independenței țării noastre, de prietenia și solidaritatea manifestate de țara dumneavoastră în cadrul politicii sale externe, de activitatea ei rodnică depusă atît la O.N.U. cît și în alte foruri internaționale. Pentru politica sa România se bucură în Guineea, în întreaga Africă, de un mare prestigiu.

Georges Palthey, director general adjunct al Oficiului O.N.U. din Geneva, care se află într-o vizită în țara noastră. în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind cooperarea Republicii Socialiste România cu Oficiul O.N.U. din Geneva, precum și rolul acestui organism în promovarea și intensificarea cooperării dintre țările europene în vederea întăririi securității în această parte a lumii.(Agerpres)j pg ecrane^ „armata CODOBATURILOR" DIN NOU IN LUPTĂ j
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j Un film de aventuri, producție a studiourilor sovietice ce se adresează îndeosebi tinerilor. Regia: Aleksander Leimanis. In rolurile prin- i
cipale : Gunar Țilinskis, Baiba Indriksone, Ivan Dimitriev.

SPORT
În cîteva rînduriConcursul internațional 

de atletism de la Odesa
© Sărucan a realizat un 
săritură în lungimeLa Odesa au început întrecerile tradiționalului concurs internațional de atletism „Memorialul fraților Znamenski", la care participă sportivi din mai multe țări ale lumii, printre care și România.Cel mai bun rezultat din prima zi de concurs a fost înregistrat în proba masculină de săritură în lungime, cîștigată de cunoscutul campion sovietic, Igor Ter Ovanesian, cu 8,21 m (cea mai bună performanță mondială a sezonului). O evoluție meritorie a avut și atletul român Vasile Sărucan, clasat pe locul patru, care a stabilit un nou record al României cu 7,81 m.în proba de săritură în înălțime, victoria a revenit lui Valeri Skvor- țov (U.R.S.S.) cu 2,18 m, urmat de compatrioții săi Gavrilov (2,16 m) și Morozov (2,14 m). Ion Șerban a o- cupat locul cinci cu 2,12 m.O performanță excelentă a obținut atleta sovietică Nadejda Cijova, învingătoare în proba de aruncare a greutății cu performanța de 19,47 m. Probele de sprint au revenit atleți- lor cubanezi. .La 100 m masculin, Ernest Ramirez’ — 10” 3/10, iar în proba similară feminină, Miguelina Co-

Delegația militară ungară, condusă de general-colonel Czinege Lajos, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., ministrul apărării R. P. Ungare, care, la invitația ministrului forțelor armate ale Republicii Socialiste România, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit miercuri dimineața Capitala.La plecare, delegația a fost condusă de tovarășii Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Patilineț, secretar al C C. al P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, Cornel Onescu, ministrul a-
Cronica zilei

...... ■■unii mmmNoul ambasador al Regatului Maroc în Republica Socialistă România, Hassan Kaghad, a depus miercuri dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★Miercuri a sosit în țara noastră Bhakt Darshan, ministru de stat în Ministerul Educației și al Tineretului din India, în vederea încheierii noului Program de schimburi cultu- ral-științifice dintre Republica Socialistă România și Republica India. La sosire, ministrul de stat indian a fost întîmpinat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, funcționari superiori din M.A.E. și Ministerul învățămîntului. A fost de față ambasadorul Republicii India în România, Shri S. Than. In aceeași zi, oaspetele indian a fost primit de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, și de Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. La întrevedere a participat ambasadorul Indiei la București.
★Președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, a plecat miercuri dimineața într-o vizită oficială în’ Anglia, la invitația ministrului agriculturii, pisciculturii și alimentației al Marii Britanii.La plecare, pe aeroportul Băneasa, se aflau membri ai conducerii Consiliului Superior al Agriculturii, precum și Denis Seward Laskey, ambasadorul Angliei la București.Pe aeroportul Gatwich, membrii delegației au fost întîmpinați de M. D. M. Franklin, subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii, Pisciculturii și Alimentației, de alțj reprezentanți ai acestui minister. Au fost de față Vasile Pungan. ambasadorul României la Londra, și membri ai ambasadei române.
★Miercuri dimineața s-a înapoiat în Capitală delegația de fizicieni români condusă de prof, univ Ion Ursu; prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Energia Nucleară, directorul Institutului de fizică atomică, care a luat parte la lucrările Congresului

nou record al Romanței la

bian — 11” 5/10. Cursa de 5 000 m s-a încheiat/ cu victoria fondistului sovietic Rașid Șarafetdinov, cronometrat cu timpul de 13’ 49” 2/10. întrecerile de haltere din Teheran
F. Balaș pe primul loc 
la categoria „ușoară”Cu prilejul concursului internațional de haltere de la Teheran, campionul român Fitzi Balaș a ocupat primul loc la categoria „ușoară" cu un total de 407,500 kg. La stilul smuls Balaș a realizat 122 kg. performanță care constituie un nou record românesc.
PRONOEXPRESEXTRAGEREA I : 15 27 11 12 18 19. FOND DE PREMII : 377 615 lei.EXTRAGEREA A II-A : 36 41 3 12 6 21 34. FOND DE PREMII : 310 006 lei. 

facerilor interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, Ion Cosma, membru al Consiliului de Stat, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular al Municipiului București, reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Erau prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, membri ai ambasadei și atașați militari. (Agerpres)

internațional de rezonanță magnetică de la Kazan — Uniunea Sovietică.Fizicienii români au prezentat comunicări privind unele rezultate obținute în cercetările lor în acest domeniu, comunicări care au stîrnit interes în rîndul participanților.
★La Piatra Neamț și Vălenii de Munte au început miercuri dimineața cursurile de vară organizate de Societatea de științe istorice, care vor da posibilitate profesorilor de specialitate să-și completeze cunoștințele cu ultimele rezultate ale cercetărilor în domeniul istoriei și să facă un util schimb de experiență cu colegi sosiți din diferite județe ale țării. Sînt prevăzute, îh acest scop, prelegeri privind istoria patriei, istoria universală și metodica predării acestor discipline, susținute de academicieni, profesori universitari și profesori de liceu cu bogată experiență didactică.In afara cursurilor, profesorii vor participa la mese rotunde consacrate dezbaterii proiectului de programă al liceului de cultură generală și la excursii documentare. (Agerpres)

Sesiune 
științifică

vremea
Ieri în țară: Vremea a devenit în general frumoasă și s-a încălzit ușor în cea mai mare parte a țării, exceptînd Moldova, estul Bărăganului și Dobro- gea, unde s-a menținut în general instabilă. în aceste regiuni cerul a fost temporar acoperit și au căzut ploi locale, mai ales sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice. în rest cerul a fost schimbător și s-au semnalat ploi cu totul izolate în Transilvania și zona subcarpatică a Munteniei. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 12 grade la Joseni și Miercurea Ciuc și 24 grade la Satu Mare, Timișoara, Sînnicolau Mare, Banloc și Turnu Severin. în București : Vremea a fost in general frumoasă, cu cerul variabil. Temporar a plouat. Viatul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 22 grade.Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 iulie a.c. In țară : Vremea devine în general frumoasă și continuă să se încălzească treptat. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse locale de ploaie în prima parte a intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 30 grade, local mai ridicate. în București : Vremea va fi în general frumoasă și va continua să se încălzească. Cerul va fi variabil, favorabil averselor de ploaie la începutul intervalului. Vînt în general slab.
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i subingineri din Pitești j 
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Incepînd din anul universitar 1969—1970 ia ființă în municipiul Pitești Institutul de subingineri, subordonat Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București, cu următoarele secții, cursuri de zi : tehnologia prelucrării la rece și întreținere și reparații auto.Durata studiilor este de 2 ani și jumătate, inclusiv elaborarea 'lucrării de diplomă.Concursul de admitere se va ține la Institutul politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" la disciplinele matematici (scris și oral) și fizică (scris). Toate probele se vor susține pe baza programelor analitice publicate în broșura „Admiterea în în- vățămîntul superior 1969".Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diploma de bacalaureat ai liceelor sau școlilor echivalente liceului.înscrierile se fac pînă în ziua de 4 iulie a.c., ora 10,00, la Institutul politehnic din București.

se va desfășura între 27 septembrie, și 5 octombrie la Neapole (Italia). Selecționata României face parte din grupa B, împreună cu Italia, Cehoslovacia, Spania, Polonia și Israel, în grupa A vor juca echipele U.R.S.S., Iugoslaviei, Bulgariei, Greciei, Ungariei și Suediei.
• ÎN „TURUL FRANȚEI", cea de a 4-a etapă, disputată ieri între Charleville — Mezieres — Nancy (214 km), a fost cîștigată de ciclistul belgian Rik Van Looy, în 51118’02”. Belgianul Stevens, care a sosit pe locul doi, continuă să poarte tricoul galben fiind urmat în clasament de francezul Letort la 1’28’'. Marele favorit Merckx (Belgia) ocupă locul trei la 1’37”, la egalitate cu spaniolul Perez Frances.
o La Assen (Olanda) s-a desfășurat un concurs internațional de mo- tociclism, contînd pentru campionatul mondial. La clasa 250 cmc, pe primul loc s-a clasat italianul Renzo Pasolini, care, concurînd pe o motocicletă „Benelli”, a realizat o medie orară de 138,831 km. întrecerea rezervată motocicletelor de la clasa 500 cmc s-a încheiat cu victoria multiplului campion italian Giacomo A- gostini. El a concurat pe o mașină „M. V. Augusta" și a obținut o medie orară de 143,375 km. ,în clasamentele campionatului mondial conduc Herrero (Spania) cu 50 puncte și, respectiv, Agostini (Ica- lia) cu 75 puncte.

„REGH'L
CARAIBILOR"

■V

CORESPONDENȚA DIN HAVANA DE LA V. STAMATE

înconjurați din toate părțile de a- pele mării, cubanezii au știut de-a lungul secolelor, prin forța împrejurărilor, să convertească nemărginitele întinderi albastre într-unul din izvoarele existenței lor.Tocmai această realitate a dat naștere aici, din cele mal vechi timpuri, breslei temerare a „lucrătorilor mării" — oameni care din tată în fiu și-au transmis cu sfințenie meșteșugul navigației și al pescuitului „en alto mar" — în largul îndepărtat. Dar în pofida iscusinței lor, a dăruirii și a sacrificiului, ei au împărtășit vreme îndelungată soarta obidiților de pretutindeni. Poate că singura lor mîngîiere erau mirajele întinderilor acvatice, conștiința de a fi. sub cerul de magneziu al tropicelor, îmbietor și halucinant, stăpînii acestor întinderi.Și dacă n-ar fi fost acest om pe nume Ernst Hemmingway, martor al marilor drame ale timpului său, dacă n-ar fi fost pasiunea sa pentru viata pescarilor cubanezi și dacă n-ar fi fost geniul său fecund care să ne lase, printre atîtea opere ce i-au dus faima, și răscolitoare scrieri ca „Bătrînul și marea", poate că n-am fi înțeles tragedia pescarilor din Antile. Numai cine și-a abătut pașii spre periferia Havanei, în cartierul San Francisco de Paula, la casa cea din urmă a lui Hem- mingway și a văzut ce a însemnat pentru acest titan al literaturii universale cunoașterea vieții pescarilor din Antile, numai cine a zăbovit în satul de pescari Cojimar, atît de îndrăgit de marele scriitor, poate să înțeleagă cu adevărat drama bătrî- nului Santiago, atît de zguduitor descrisă în paginile cărții.Poate că nu aș fi amintit de toate aceste lucruri din viata de odinioară a pescarilor cubanezi și despre determinarea de veacuri a existentei lor dacă n-aș fi văzut, nu demult, cum iși făcea intrarea în portul Havana o întreagă flotilă de pescadoare, comandate de guvernul cubanez și dacă n-aș fi vizitat cu acest prilej noul port pescăresc al Havanei. M-am gîndit atunci la nefericitul erou al lui Hemmingway, la mica sa barcă cu vîsle. la cherhanalele sordide de odinioară, la pescarii înghițiți de talazuri cu bărci cu tot. Și privind la cele 50 de vase camaronere ultramoderne, înzestrate cu motoare ce însumează mii de cai putere si cu instalații electronice pentru navigație și depistarea bancurilor de peste, am făcut o asociație între ce a fost în trecut și ce reprezintă astăzi pescuitul în Cuba.De la micile ambarcațiuni din lemn acționate cu vîsle, cu vele sau în cel mai fericit caz de un motoraș de cîțiva cai putere, la flota cubaneză de pescadoare care dispune astăzi de peste o sută de nave moderne, este 
o distantă ce se poate măsura doar în lumina marilor prefaceri pe care socialismul le-a săvîrșit și în Cuba. La fel de mare este și distanța între mizerele compartimente pescărești cu cheiuri de seîndură, cu magazii lipsite de elementarele instalații de refrigerare si noul port pescăresc al Havanei cu o întindere de 14 hectare, cu șapte depozite frigorifice, cu docuri plutitoare și macarale de zece tone, cu fabrici de gheață și șantiere de reparații, cu stație de radio-telegrafie în permanent contact cu navele din larg și cu un centru de dirijare și de urmărire a operațiunilor din port cu aju

DE PRETUTINDEN s
Colecție de insigne 
reprezentînd istoria 
aviației și 
cosmonauticii sovieticeO inteiesantă colecție de insigne, o adevărată istorie a aviației și cosmonauticii sovietice, a realizat Inginerul Boris Medîntev din Moscova. El are primele insigne ale flotei aeriene rusești. O insignă evocă zborul intercontinental Europa-America, altele înfățișează avioanele antebelice și aparatele create de cunoscuții constructori Tupolev, Antonov, Iakovlev, Kamov. Exemplare rare, în roșu și albastru azuriu, imaginează avioanele viitorului. O mare parte din colecție este consacrată lealizărilor cosmonauticii sovietice : de la primele rachete geoiizice lansate în 1933, la zborurile cosmonauțilox sovietici. Cea mai mare insignă are dimensiunile unui pachet de țigări, cea mai mică este abia vizibilă. Colecția a lost prezentată la cîteva mari expoziții din Moscova, precum și la Expoziția realizărilor economiei naționale a U.R.S.S.
Cutremur in ItaliaObservatorul seismologie din Roma a înregistrat miercuri dimineața cinci cutremure de pămînt care s-au succedat în cîteva ore, provocînd panică în rîndul populației din Tolfa, Viterbo și Civita Vecchia. Mișcările seismice au fost resimțite, de asemenea, la Santa Marinella, Bracciano și Manziano, situate la nord-est de Roma. Epicentrul cutremurelor a fost situat în largul coastei Mării Tireniene.
Termometru cu o scală 
de la minus 162 
la plus 648 grade 
CelsiusFirma „General Electric* * din S.U.A. a realizat un' termometru care poate aprecia temperaturi 

La Institutul de medicină și farmacie din București au început, miercuri, lucrările sesiunii științifice a cadrelor didactice care predau în facultățile de medicină generală, pediatrie, perfecționare și specializare a medicilor . și farmaciștilor, stomatologie și farmacie.Consacrată celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei și celui de-al X-lea Congres al P.C.R., sesiunea are înscrise pe ordinea de zi a- proape 200 de comunicări științifice tratînd probleme actuale de imuno- logie și imunopatologie, morfofizio- logie, pediatrie, stomatologie, medicină socială, chirurgie. (Agerpres)

o Vineri, sîmbâtă și duminică, velodromul Dinamo din Capitală va găzdui competiția internațională de1 ciclism dotată cu „Cupa București”.La startul întrecerilor, care vor cuprinde probe olimpice și de campionat mondial, vor fi prezenți pis- tarzi din Danemarca, R. D. Germană, Olanda, Ungaria, U.R.S.S. și România.e Echipa Italiei a cîștigat prima probă a campionatului european de karting, desfășurată pe pista „Az- zurra" de la Jesolo, în apropiere de Veneția. Pe locurile următoare s-au clasat în ordine formațiile Elveției, Angliei și R. F. a Germaniei.• La Skoplje se desfășoară în prezent întîlnirea internațională de șah dintre selecționatele U.R.S.S. și Iugoslaviei. După prima zi, gazdele conduc cu scorul de 3—2, cinci partide fiind întrerupte. A fost consemnată remiza în partidele Gligorici— Spasski, Ivkov—Gheller, Parma—Po- lugaevski și Bukici—Zaițev. Singura victorie a fost realizată de Ku- rajița, care l-a învins pe Holmov. Partidele Matanovici—Petrosian, Mi- nici—Stein, Țvetkovici—Suetin, Ni- cevski—Vasiukov și Pianinei—Liuti- kov s-au întrerupt.• Federația internațională de baschet a stabilit cele două grupe ale campionatului european masculin, ce

1
1

torul a patru camere de televiziune cu circuit închis.La una din dane -se află ancorată nava „Playa Giron", cu un deplasament de 4 000 tone, care este „vasul amiral" al flotei pescărești din Atlantic, o adevărată fabrică plutitoare în stare să captureze și să prelucreze zilnic, la bordul ei, o cantitate de 80 000 kg de pește. La o altă dană este gata de plecare într-o nouă misiune pescadorul „El Cocal" — primul vas metalic construit în Cuba, la șantierele din Cardenas.Dacă odinioară micile ambarcațiuni se puteau depărta cu mari riscuri la numai cîteva zeci de mile de țărmurile Cubei, astăzi zecile de pescadoare moderne operează la mii de mile în apele internaționale, pînă în Terra Nova, Labrador și în apropierea coastei de vest a Africii. Flota de camaronere a Cubei, care dispune de nave de mic tonaj, dar echipate cu mijloace de pescuit din cele mai moderne, este neîntrecută în Marea Caraibilor și în Golful Mexic.înainte de revoluție, cu tot efortul supraomenesc al pescarilor, se pes- cuiau anual aproximativ 15 000 de tone pește, între care și vreo 800 de tone de crustacee (camarone, languste, mariscos). Astăzi, cu ajutorul flotei moderne se pescuiește o cantitate de 80 000 de tone, dintre care 10 000 tone de camarone, foarte solicitate pe piața mondială. în 1970 Cuba va dispune de o flotă care, potrivit calculelor, îi va asigura o producție anuală de peste 200 000 de tone, situînd-o astfel printre primele țări din lume în materie de pescuit. Cine ar fi crezut că în mai puțin de zece ani această insulă din Antile, care înainte nu conta în ierarhia pescuitului mondial, va ajunge să candideze la unul din primele locuri ?Timpurile noi ale socialismului nu numai că au deschis Cubei drum larg spre acest mare izvor de bogăție, pe care îl constituie fauna mărilor și oceanelor, dar a schimbat radical și viața și felul de a munci al pescarilor.Astăzi pescarii de pe amb 1 nile mici, organizați în cadru rativelor de producție, eliber tru totdeauna de exploatare; nilor, samsarilor, trafieantilo mătarilor, apărați în caz de dii de unitățile mari ale i pescuit, sînt asigurați cu tot le trebuie pentru obținerea i dament cît mai ridicat.în locul satelor mizere d' de odinioară au apărut prir. șe pescărești moderne ca M Caibarien, Pilon — cu școli, spitale, policlinici, așezămin tură. Și dacă în trecut meș transmitea în forme empi tată în fiu, astăzi arta navi pescuitului se însușește șt cele trei școli de sub egid< mentului industriei piscico tru mii de tineri care urme rile acestor școli reprezinți promoție de cadre necess de nave comandate la san străinătate.Produsele pescărești a' care iau drumul exporta emblema „Carribean Quee Caraibilor). Dincolo de a s o marcă de calitate a un pi . apreciate pe piața mondi: prezintă simbolul unui set mic ce contează tot mai nr. nica modernă în materie pe curajul, abnegația și oamenilor care îl deserve;

într-un Interval toarte ra/r la minus 162 grade Cel. . ț; la plus 648 grade Cel: ce iace ca domeniul si ■■lizare să iie deosebitSecretul lidicatelor pi . • ale acestui termometru tuie un mic cristal di sintetic, care joacă ro ruiui sau al alcoolului termometrele obișnuia aprecierea temperați urmărirea variației vo în funcție de variație turii mediului studiat de iunejionare al no metru se bazează pe ■■ .variajiei rezistenței i unor conductoare, în pectiv a cristalului sintetic, în funcție < temperaturii acestora, peratura conductorul' scăzută, conductibilil frică crește, iar cu c t -£ tura este mai ridicată bilitatea scade.
Cît valorează
„perla neagră"Cunoscutul jucător 1 a fotbal, Pele, supranum neagră" a dezvăluit Ci buri italiene i-țfx oiei milion de dolari pentr Italia. El a arătat, înti acordat ziarului „Fo . u Paulo”, că a participa . trecută la un dejun oferit la Milano de Gerardo Sanella, președintele clubului „Internaziona- le", tratînd cu această ocazie problema angajării sale la clubul „Internazionale" sau la „Juventus". Referindu-se la faptul că italienii au negat discutarea acestei afaceri, Pele precizează că ar putea garanta că Sanella „era dispus să onoreze orice ofertă".Cercurile sportive și presa de specialitate braziliană^ au emis însă părerea că Pele va juca în âtmtinuare la clubul „Santos" pînă la siîrșitul campionatului mondial de fotbal care se va disputa anul viitor în Mexic. Abia după aceea el va lua în considerare ofertele diferitelor cluburi străine care-și dispută privilegiul de a-1 avea pe celebrul jucător în formațiile lor.



viața internaționala
IN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA
DIN ORIENTUL APROPIAT

• NOTA REPREZENTANȚILOR CELOR PATRU MARI PUTERI 
ADRESATĂ ISRAELULUI ® LUPTĂ AERIANĂ DEASUPRA 
GOLFULUI SUEZ • CRIZA GUVERNAMENTALĂ DIN LIBAN 

SE PRELUNGEȘTENEW YORK 2 (Agerpres). — A- genția United Press International relatează că ambasadorii la O.N.U. ai Statelor Unite, Uniunii Sovietice, Marii Britanii și Franței au adresat o notă oficială Israelului în cadrul căreia se subliniază că deși în prezent Israelul exercită controlul asupra întregului Ierusalim, ca urmare a cuceririlor teritoriale din timpul războiului din 1967, totuși drepturile sale în aceste teritorii sînt ale unei puteri ocupante și, de aceea, nu are dreptul să modifice statutul acestui oraș. Nota celor patru ambasadori a fost adresată Israelului marți după- amiază în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul Consiliului .de Securitate, întrunit la cererea Iordaniei.CAIRO. — Președintele Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel Nasser, a conferit marți seara cu ministrul de externe al Republicii Africa-Cen- trală, Maurice Gouandjia, aflat la Cairo într-o vizită oficială. Au fost discutate probleme legate de relațiile dintre cele două țări și situația actuală din Orientul Apropiat.
★CAIRO. — Două formații de avioane israeliene au violat miercuri dimineața spațiul aerian al Republicii Arabe Unite, se menționează într-un comunicat militar difuzat de postul de radio Cairo. Agenția France Presse menționează că aviația egipteană a intervenit, doborînd în cursul luptei două avioane israeliene.
★TED AVIV. — Un purtător de cu- vînt militar isr'aelian a anunțat că 

miercuri dimineața aviația de vînâ- toare israeliană a angajat o puternică luptă aeriană cu aviația R.A.U. deasupra Golfului Suez. In cursul luptei, apreciată de agenția France Presse ca fiind cea mai mare bătălie aeriană după războiul din iunie 1967, au fost doborîte patru avioane aparținînd R.A.U.
★BEIRUT. — Premierul desemnat libanez, Rashid Karame, a făcut cunoscut marți, în cadrul unei conferințe de presă, că eforturile sale în direcția unei soluționări a crizei guvernamentale continuă să fie infructuoase. El a adus învinuiri diverselor organizații politice pentru faptul că nu dau dovadă de fermitate în adoptarea pozițiilor lor. Karame a arătat că în cazul majorității partidelor s-a putut constata o alunecare de la poziția, exprimată la începutul crizei, de sprijinire totală a organizațiilor palestiniene la o atitudine mai reținută, în care pe prim plan au fost puse securitatea și suveranitatea țării. Acest fenomen nu a fost însă suficient pentru realizarea unui consens general.
9rNAIROBI. — Ministrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban, a sosit miercuri într-o vizită oficială la Nairobi, unde va avea convorbiri cu membri ai guvernului Kenyei.Ministrul israelian al afacerilor externe a vizitat anterior Uganda și Etiopia.

NIGERIA

Acord între guvernul 
federal și organizații 

internaționale 
privind ajutorarea victimelor 

civile ale războiuluiLAGOS 2 (Agerpres). — Guvernul federal nigerian și reprezentanții la Lagos ai 16 organizații internaționale, care iau parte la acțiunea de ajutorare a victimelor civile ale războiului, au căzut de acord asupra condițiilor de trimitere a ajutoarelor în teritoriul controlat de forțele biafreze. Comunicatul oficial dat publicității precizează că zborurile avioanelor vor putea fi efectuate între orele 9,00 și 18,00 Gmt și vor avea ca punct de plecare obligatoriu aeroportul din Lagos, pentru a permite efectuarea unui control federal asupra ajutoarelor. Vor putea fi transportate produse alimentare, medicamente și îmbrăcăminte.Comunicatul menționează că reprezentantul Comitetului Internațional al Crucii Roșii nu a subscris acordul.Grupul de observatori internaționali care se află în Nigeria, reprezentanți ai Canadei, Poloniei, Suediei și Marii Britanii, a dat publicității un raport în care arată că „războiul civil nigerian, început în urmă cu aproape doi ani, se desfășoară în prezent numai într-o zonă a provinciei de centru-est, iar forțele biafreze nu controlează decît o suprafață puțin mai mare decît 1 la sută din întregul teritoriu al Nigeriei". Observatorii, care au vizitat recent regiunile unde se desfășoară operațiunile militare, afirmă că guvernul federal a restabilit controlul asupra întregii regiuni de centru- vest și unei mari părți din regiunea de sud-est.

Parlamentarii români 
și-au încheiat vizita 

în Marea BritanicLONDRA — Corespondentul A- gerpres Liviu Rodescu transmite : Delegația parlamentară română condusă de președintele Marii A- dunări Naționale, Ștefan Voitec, a avut miercuri o întrevedere cu Michael Stewart ministrul afacerilor externe al Marii Britanii. în cadrul discuției, care a avut loc într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale relațiilor dintre România și Marea Britanie, precum și probleme actuale ale vieții internaționale. Au fost apreciate posibilitățile reale existente pentru dezvoltarea colaborării din
Ministrul comerțului exterior al României 

primit de Șahinșahul Iranului
TEHERAN 2. — Corespondentul Agerpres N. Popovici transmite : Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a primit miercuri la reședința sa de vară de la Noshahr, localitate ■ situată pe litoralul Mării Caspice, pe ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică. La primire au participat ministrul iranian al e- conomiei, A. Alikhani, și ambasadorul României la Teheran, Pavel Silard. Șahinșahul Iranului s-a întreținut apoi cordial cu ministrul comerțului exterior al României. 

tre cele două țări. La întrevedere a participat Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra.După-amiază, delegația Marii Adunări Naționale s-a întîlnit la Palatul Westminster cu grupul britanic al Uniunii interparlamentare și cu membrii grupului parlamentar anglo-român.La încheierea vizitei în Marea Britanie a delegației Marii Adunări Naționale, Horace King, președintele Camerei Comunelor, a oferit un dineu la Palatul Westminster.

Miercuri seara, ambasadorul României la Teheran a oferit un dineu în onoarea ministrului comerțului exterior, Cornel Burtică. La dineu au participat A. Alikhani, ministrul iranian al economiei, președintele Camerei de comerț, conducători ai unor ministere economice, membri ai delegațiilor română și iraniană participante la sesiunea Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene ale cărei lucrări se desfășoară la Teheran.

La Tokio s-a anunjat oficial că cea de-a 10-a sesiune a Comitetului 
consultativ japono-american pentru problemele securității va avea loc 
la 9 iulie. Dezbaterile vor fi consacrate unui schimb de păreri privind 
actualitatea internațională și în mod special războiul din Vietnam. 
Problemele referitoare la situația bazelor militare americane amplasate 
pe teritoriul Japoniei se vor afla, de asemenea, în centrul atenției. în 
fotografie : demonstrație în capitala Japoniei împotriva războiului din 

Vietnam și a tratatului de securitate japono-american

a 0 întrevederi ale ambasadorului

agențiile de presă transmit: Președintele Franței, Georges Pompidou, a avut la Palatul Elysâe o întîlnire de lucru cu primul ministru, Jacques Chaban Delmas, și cu ministrul economiei și finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, în cursul căreia a fost examinată situația economică și financiară a țării și au fost luate măsuri pentru prevenirea nemulțumirii sindicatelor în ce privește nivelul salariilor și costului vieții.
Secretarul general al O.N.U., u Thant> » primit raportul grupului de experți însărcinat să studieze efectele dezastruoase pentru omenire în cazul folosirii armelor chimice și bacteriologice. Raportul, care va fi trimis ca document Conferinței pentru dezarmare de la Geneva, precum și viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., cuprinde, de asemenea, un apel al lui U Thant către toate țările în vederea încheierii unui acord pentru încetarea cercetării, producției și. stocării, armelor, phimice și bacțeriqlogice, precum și pentru reanimarea prevederilor convenției de la Geneva din 1925 care interzic folosirea gazelor toxice.

Președintele Consiliului 
de Stat al Poloniei, mareșalul Marian Spychalski, a primit pe directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, A. Boerma, care se află în vizită în această țară la invitația guvernului polonez, anunță agenția P.A.P.

Pentru prima oară de la 
retragerea sa din fruntea statului francez, generalul de Gaulle a primit la 2 iulie la reședința sa de la Colombey les deux Eglises pe fostul
Restructurări politice
în Yemenul de sudRepublica Populară a Yemenului de siid, care și-a cucerit independența în urmă cu numai nouăsprezece luni, a trecut în ultimul timp printr-o perioadă de frămîntări politice. După cum se știe, sub presiunea aripii de stînga a Frontului Național de Eliberare. președintele Kahtyn al Sha- abi și-a prezentat demisia, fiind înlocuit de un Consiliu prezidenția] format din cinci membri. Anunțînd crearea Consiliului, F.N.E. a ținut să precizeze că a luat această hotărîre deoarece scopurile revoluției fuseseră încălcate „de ambiții personale". El a desemnat în fruntea organismului nou creat pe Mohamed Aii Haytem, fost ministru de interne, a cărui înlăturare din guvern de către fostul președinte a provocat o înăsprire bruscă a climatului politic înfruntarea dintre cele două personalități politice, divergențele lor în legătură cu unele probleme actuale ale țării constituie după părerea major/ății observatorilor principala cauză a apariției crizei. Acestor elemente li se adaugă însă o serie de factori cu semnificații mai profunde și, în primul rînd. situația complexă a tinerei țări arabe, care trece mai de multă vreme prin serioase dificultăți de ordin economic:Republica Populară a Yemenului de sud a luat, ființă prin reunirea emiratelor și șeicatelor fostei Federații a Arabiei de sud cu importantul nod de comunicații, orașul Aden, teritorii mult diferite din punctul de vedere al gradului de dezvoltare. în vreme ce Adenul, cu marile sale instalații portuare și rafinării, a atins un grad ridicat de dezvoltare economică, restul țării cuprinde regiuni în care predomină încă rînduieli feudale. Majoritatea zdrobitoare a populației trăiește din agricultură, care este practicată cu mijloace rudimentare Industria lipsește aproape cu desavîr- șirePentru a diminua aceste contraste izbitoare, autoritățile au întreprins o serie de măsuri ou caracter progresist, ca legiferarea reformei agrare, declararea resurselor naturale ca proprietate a națiunii, proiectarea unor întreprinderi industriale. Pro

prim-ministru francez Couve de Mur- ville.
Intre Cambodgia și Sta

tele Unite a intervenit un acord în legătură cu reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, la nivel de însărcinat cu afaceri, au anunțat surse oficiale de la Pnom Penh.
Conferința anuală a ță

rilor membre ale GflTT (Acordul general pentru tarife și comerț) care urma să aibă loc în această toamnă, a fost amînată pentru luna februarie 1970.

clamarea acestor obiective, avînd drept scop lichidarea înapoierii ecor nomice, a fost salutată de masele largi, dar realizarea lor s-a lovit de mari greutăți, datorită situației financiare precare a statului la proclamarea independenței, jefuirii tezaurului de către emirii și șeicii reacționari, care au părăsit țara o dată cu fostele autorități coloniale, precum și reducerii considerabile a activității portului Aden, care contribuia în proporție de 60 la sută la bugetul țării. Toate acestea, ca și faptul că guvernul nu a putut rezolva unele revendicări ale populației, au provocat nemulțumiri în rîndul triburilor — nemulțumiri exploatate de reacțiunea internă și externă. Organizînd comploturi, lovituri de forță, incursiuni armate pe. teritoriul țării, cercurile reacțiunii au încercat să răstoarne regimul, să readucă la putere forțele alungate de popor.Reprezentanții noii autorități, instaurate după demisia președintelui Al Shaabi, au declarat că vor face tot ce Ie stă în putință pentru a depăși impasul creat și a consolida tî- năra republică. Intr-o cuvîntare radiotelevizată, Mohamed Aii Haytem a declarat că guvernul său „va imprima un nou suflu" Frontului Național de Eliberare pentru a realiza aspirațiile poporului. Noul guvern, a continuat Haytem, va elabora o constituție, va urmări eliberarea econo- miei de dependența străină, va înfăptui reforma agrară, va proteja capitalul național și va transpune în practică proiectele economice. Cu privire la politica externă, el a exprimat dorința ca Yemenul de sud să-și dezvolte relațiile cu toate celelalte țări arabe, precum și cu țările socialiste — o dovadă în acest sens constitu- ind-o hotărîrea de recunoaștere a Republicii Democrate Germane.Amintitele măsuri au fost primite cu interes și aprobare de populația țării și de opinia publică progresistă din străinătate, fiind considerate ca indiciu al unui reviriment în viața și dezvoltarea Yemenului de sud.
Nicolae N. LUPU

Un decret prin care sînt 
destituiți din funcțiile lor 80 de consilieri municipali, primari, subpre- fecți și deputați în camerele legislative ale statelor braziliene a fost semnat de președintele Braziliei, Costa e Silva. Totodată, președintele și-a asumat puteri excepționale.

Vicepremierul mtdaye-
ZÎan 'fun Abdul Razak, care conduce Consiliul Național de Coordo

între obiectele ce vor fi lăsate pe Lună de astronauții americani Neilîntre obiectele ce vor fi lăsate dl _ . , .
Armstrong și Edwin Aldrin se arlă și o plachetă pe care este gravată 
harta Globului purtînd următoarea inscripție : „Aici omul de pe pla
neta Pămînt a pășit pentru prima oară pe Lună. Sînlem purtătorii unui 

’ ' ____ ! ' ' „ii omeniri". Pe plachetă se află, de asemenea,
președintelui Nixon și ale membrilor echipajului navei spa- 

,__________ în fotografie : modulul lunar avînd la bord pe as
tronautul N. Armstrong în timpul unor exerciții de noapte la Centrul 

spațial de la Houston

11CIU I 'JUIIIH M UU?<I pcuij 
y mesaj de pace al întregii 
i semnăturile președintelui

fiale „Apollo-11". In foio

l

unor puternice demonstrații
Au fost răniți 100 de demonstranți și 77 de polițiști

SEUL 2 (Agerpres). — Seulul a fost din nou miercuri teatrul unor demonstrații ale studanților împotriva intenției autorităților de a a- menda constituția pentru a permite realegerea pentru a treia oară a lui Pak Cijan Hi în funcția de președinte al regimului de la Seul. Potrivit agenției France Presse, lă aceste demonstrații au luat parte peste 6 000 de studenți de.la diferite instituții de învățămînt superior din Seul. Numeroase facultăți și-au suspendat cursurile sau și-au amî- nat sesiunile de examene. Studenților li s-au alăturat elevii de la școlile superioare. Agențiile de presă 

nare, învestit cu. împuterniciri depline pentru a restabili ordinea în țară după violentele tulburări ce au urmat alegerilor generale, a subliniat într-o declarație radiotelevizată că vor fi constituite forțele militare și polițienești necesare în vederea normalizării situ?-, ției. Pe de altă parte. Tun Abdul Razak a afirmat că politica economică a guvernului a fost în- întregime revizuită și că au fost elaborate o serie de proiecte în scopul soluționării problemei șomajului.
ni

i
j

relatează că poliția a folosit împotriva manifestanților grenade cu gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. S-au produs incidente în timpul cărora au fost răniți circa 100 de studenți și 77 de polițiști.
ANKARA 2 (Agerpres). — Turcia a primit din -partea a șase țări asigurări privind a- cordarea unui împrumut, totali- zînd 75,9 milioane dolari, în vederea finanțării proiectului de construcție peste strîmtoareâ Bosfor a unui pod care va legă Europa de Asia, s-a anunțat luni la Ankara. Costul proiectului este de aproximativ 185 milioane dolarii

Guvernul din Paraguay a ordonat interzicerea publi
cării sau difuzării, oricăror informații privind manifestațiile studențești care au avut loc în ultimele zile în țară. Frintr-un decret special se menționează că încălcarea acestor dispoziții va atrage după sine suspendarea publicației respective sau închiderea postului de radio. în’ciuda, stării de urgență, în ultima săptăinînă au avut loc puternice demonstrații ale studenților pentru respectarea libertăților democratice și eliberarea colegilor arestați.

Președintele Consiliului 
Național al Revoluției, Houari Boumedienne, a primit delegația oficială sudaneză condusă de Maamun Awad Abu Zeid, membru al Consiliului comandamentului revoluției sudaneze. Cu această ocazie a avut loc o convorbire în cursul căreia reprezentantul sudanez a expus șefului statului algerian evoluția evenimentelor din Sudan, precum și principalele o- biective ale politicii interne și externe a noilor autorități de la Khartum.

Consiliul de Miniștri al 
Greciei, întrunit la Atena, l-a numit pe generalul Spyridon Vellianitis, fostul șef al Direcției generale a secu

peru măsuri în vederea
CONSOLIDĂRII REFORMEI AGRARELIMA 2' (Agerpres) — Reforma a- grară din Peru va fi completată cu o serie de regulamente privind cooperativizarea marilor complexe agro-indus- triale și un cod de utilizare a resurselor de apă, a declarat ministrul Peruvian al agriculturii, generalul Jorge Barandariân Pagador. El a precizat că întregul teren arabil al țării va fi afectat de reformă. Ministrul a apelat la studenți pentru a sprijini eforturile de aplicare a reformei. Pe de altă parte, guvernul peruvian a creat o comisie de studiu însărcinată să elaboreze un plan pentru participarea muncitorilor la conducerea companiilor și distribuirea profiturilor. Planul urmează să fie definitivat pînă la 15 iulie a.c.

★Reforma agrară decretată săptămîna trecută de guvernul peruvian a stîmit un mare ecou în America Latină. Ziarul mexican „El Dia“ califică această măsură drept un „-eveniment semnificativ pentru viitorul popoarelor America Latine". Publicațiile braziliene „Jornal do Brasil" și „O Estado do Sao Paulo" sînt de părere că reforma agrară peruviană „lichidează marile proprietăți rurale", spre deosebire de măsurile similare adoptate în alte țări lațino-americaile. în acest context, „Correiro da Mănha" din Brazilia subliniază faptul că dacă reforma va fi corect aplicată ea va schimba întreaga structură economică și socială a Perului. „Trebuie să vedem cum va fi
Construcția se va face după un proiect britanic și va consta de fapt din trei secțiuni : una prevăzînd ridicarea pro- priu-zisă a podului peste Bosfor , în lungime de 1560 m,. cu o suspehdare măi mare pe o porțiune de 64 m, a doua — un alt pod cu o lungime de 950 m peste strîmtoarea denumită „Cornul de aur", iar ultima — o. autostradă între cele două poduri. 

rității naționale, în funcția de comisar guvernamental pentru problemele administrative.
9 000 de docheri din por

tul Liverpool au declarat 
grevă Pentru o perioadă nedeterminată, paralizînd întreaga activitate a instalațiilor portuare. Ca urmare 75 de cargouri sînt imobilizate în port.

Exportul Suediei a crescut în primul trimestru al anului 1969 cu 13 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, atingînd 6,804 miliarde coroane. Importul a sporit la rîndul său cu 8 la sută, cifrîndu-se la 7,214 miliarde coroane.

ea aplicată, scrie ziarul, și care va fi reacția oligarhiei care nu intenționează să renunțe ușor la privilegii". „Correiro da Manha" apreciază că „reforma a- grară peruviană arată că mișcarea militară care a răsturnat po președintele Fernando Belaunde Terry nu este o lovitură de stat obișnuită". Recenta reformă agrară dezvăluie existența unui program de „reînnoire națională".
Grevă generală 

in ArgentinaBUENOS AIRES 2 (Agerpres). — Prima zi după intrarea în vigoare a stării excepționale din. Argentina a fost marcată de o serie de ciocniri între manifestanți. și poliție. Confederația Generală a Muncii — fracțiunea neconformistă — a chemat pentru miercuri la o grevă generală de 24 de ore în semn de protest împotriva asasinării unuia din liderii săi, Augusto Vandor. Greva a paralizat activitatea în principalele o- rașe ale Argentinei. Autoritățile au luat măsuri de întărire a pazei în punctele strategice din țară. Pînă marți seara fuseseră reținute, după cum a anunțat ministrul argentinian al afacerilor interne, generalul Francisco Imaz, aproximativ 300 de persoane.Actualei situații complicate din Argentina i s-a adăugat un element nou : ex-președintele Juan Peron, e- xilat în prezent în Spania, a declarat ziarului „La Verdad" că este gata să se întoarcă în Argentina „dacă aceasta ar fi voința poporului". Peron a confirmat că se află in contact permanent cu opoziția argenti- neană.

României la Ottawa 
cu membri ai guvernului 

canadianOTTAWA 2 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Canadei, Mitchell Sharp, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Ottawa, Corneliu Bogdan. Ambasadorul român a mai fost primit de secretarul de stat canadian, Gerard Pelletier și de ministrul industriei, comerțului și meseriilor, Jean Luc Pepin. întrevederile, în cursul cărora au fost abordate probleme de interes comun, s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
Vizita la Fraga 

a primului ministru 
al R.D.G.PRAGA 2 (Agerpres) — Primul ministru al R. D. Germane, Willy Stoph, a sosit miercuri la Praga, la invitația lui Oldrich Cernik, președintele guvernului R. S. Cehoslovace. în cursul tratativelor care vor avea loc cu prilejul vizitei, principala atenție, menționează a- genția C.T.K., va fi acordată colaborării economice și tehnico-știin- țifice dintre cele două țări.

Sesiunea Âdwimi
de Stat

fl Iff IfaMUirA

BUDA) Agerpres F' Budapest: Adunării ordinea blemelor lui de st dez voi țărmul punt zentat ur finanțeloi v internațional de igiena munciiGENEVA 2. — Corespondentul A- gerpres H. Liman transmite: ■ în Corpisia a Il-a a Congresului internațional pentru securitate;: și igiena muncii, delegatul român B. Barhacî, director adjunct științific al Institutului de igienă din București, a prezentat referatul întocmit în colaborare cu dr. E. Ciobotaru despre „Controlul prin mijloace obiective de laborator -al condițiilor de igienă a muncii în întreprinderile din România". Referatul a fost primit cu mult interes de participanții la congres, care au apreciat valoarea științifică a măsurilor de protecție a sănătății din țara noastră.
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