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Republica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Ungară 
și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, reprezentate la Consfătuirea 
de la București a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, au discutat si
tuația creată ca urmare a agresiunii 
Statelor Unite ale Americii în Vietnam, 
în special în lumina noilor acte crimi
nale ale forțelor armate americane în
dreptate spre intensificarea războiului 
împotriva poporului vietnamez.

Participanții la Consfătuire consideră 
bombardarea împrejurimilor orașului 
Hanoi și a portului Haifong — cele mai 
mari centre populate din Vietnamul de 
nord — ca o treaptă nouă și mai peri
culoasă a politicii americane de „esca
ladare" a războiului în Vietnam. Ca 
urmare a acestora, războiul în Vietnam 
complică în mod serios situația inter
națională și capătă un caracter nou și 
mai periculos pentru cauza păcii și 
securității generale.

Participanții la Consfătuire condam
nă cu indignare aceste acțiuni crimi
nale și declară că sprijină întrutotul 
lupta curajoasă a poporului frate viet
namez. pentru apărarea libertății și in
dependenței, pentru unitatea și inte
gritatea patriei sale.

i
Războiul pe care îl duc S.U.A. în 

Vietnam constituie cea mai cinică ex
presie a liniei agresive a politicii im
perialismului american. Aceasta este o 
batjocorire a dreptului internațional, a 
acordurilor internaționale și o încăl
care grosolană a Cartei Organizației 
Națiunilor Unite. Nimeni altul decît

S.U.A. au zădărnicit îndeplinirea Acor
durilor de la Geneva din 1954, care 
prevedeau efectuarea unor alegeri ge
nerale în Vietnam și unificarea Viet
namului fără nici un amestec străin.

Trupele americane au venit în Viet
nam ca invadatori, sugrumători ai li
bertății și independenței poporului 
vietnamez. în războiul tîlhăresc pe care 
îl duc împotriva Vietnamului, S.U.A. 
recurg tot mai mult la mijloace bar
bare și inumane, distrug populația paș
nică, nu se opresc în fața folosirii na- 
palmulul și a substanțelor toxice. Cei 
care comit aceste barbarii merg pe ca
lea criminalilor de război hitleriști.

Actele comise de trupele americane, 
precum și de sateliții lor în Vietnam, 
constituie crime împotriva păcii și 
umanității care atrag cea mai gravă 
răspundere internațională. Agresorii 
trebuie să țină seama de lecțiile istoriei 
și să nu uite că nu vor putea scăpa de 
răspundere pentru fărădelegile lor.

Agresorii americani nu vor putea 
evita să plătească pentru uriașele dis
trugeri și pagube materiale, pricinuite 
poporului vietnamez, pentru orașele și 
satele ruinate, pentru spitalele și șco
lile mistuite de incendii, pentru căile 
de comunicație distruse, pentru întrea
ga barbarie comisă față de populația 
pașnică.

Guvernul S.U.A. trebuie să știe : cu 
cit vor fi săvîrșite mai multe crime îm
potriva poporului vietnamez, cu atît 
mai mare va fi gravitatea culpei, cu 
atît mai aspră va fi pedeapsa pentru 
această culpă.

Guvernul S.U.A. încearcă să impună 
pe calea armelor populației din Viet
namul de sud rînduirile care-i sînt pe 
plac, să mențină acolo un regim putred 
de dictatură militară, profund detestat 
de popor, regim care se sprijină numai 
pe baionetele americane. Nimeni nu 
este în drept să-și dicteze voința po
porului vietnamez, ca și poporului ori-

țări. N. __ .____  ____
hotărî ce rînduieli să fie sta-

cărei alte țări. Numai poporul vietna
mez poate
bilite în țara sa, acesta fiind dreptul 
lui inalienabil.

Statele Unite ale Americii ar dori să 
subjuge și alte țări ale peninsulei In
dochina. Ele își intensifică amestecul 
brutal în treburile interne ale Laosu- 
lui, bombardează teritoriul acestei țări, 
continuă provocările împotriva Cam- 
bodgiei independente.

Toate acestea demonstrează că impe
rialismul american încearcă să înăbușe 
mișcarea de eliberare națională a po
poarelor, să încalce drepturile lor sacre 
de a-și hotărî singure soarta, de a-și 
alege calea de dezvoltare corespunză
tor aspirațiilor lor.

Pericolul pe care-1 comportă acțiu
nile agresive ale guvernului S.U.A. 
crește și mai mult datorită faptului că 
acesta încearcă să tîrască în războiul 
din Vietnam și pe aliații săi. Australia 
și Noua Zeelandă, Tailanda și Filipi- 
nele, precum și regimul marionetă din 
Coreea de Sud au trimis sau trimit e- 
fective militare pentru a participa la 
războiul împotriva poporului vietna
mez. Sprijin politic și material acordă 
Statelor Unite în Vietnam, Republica 
Federală Germană, Țările care îi ajută 
pe agresori cu livrări de armamente, 
care permit S.U.A. să folosească terito
riul lor pentru transportarea șl apro
vizionarea trupelor americane din 
Vietnam sînt complice la agresiune. 
Mai devreme sau mai tîrziu guvernele 
tuturor acestor țări vor trebui să răs
pundă în fața popoarelor pentru aceste 
acțiuni.

Nimeni nu poate fi indus în eroare 
de declarațiile guvernului american că 
este dispus să ducă tratative pentru re
glementarea problemei vietnameze. 
Aceste declarații despre „intenții paș
nice* și „tratative de pace“ sînt com-
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COMUNICAT
cu privire la întilnirea coducătorilor partidelor comuniste și muncitorești și a șefilor

La 7 iulie 1966 a avut loc Ia 
București întâlnirea conducă
torilor partidelor comuniste și 
muncitorești și a șefilor de 
guverne ale țărilor membre 
ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, la care au 
participat :

Din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — Todor 
Jivkov — prim-secretar al 
C. C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria, 
șeful delegației ; Stanko Todo
rov — membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria ; 
Gheorghi Bogdanov — mem
bru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.B., ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București ;

Din partea Republicii So
cialiste Cehoslovace — Anto
nin Novotny — prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii, șeful delegației; 
Josef Lenard — membru al 
Prezidiului C. C. al P. C. din 
Cehoslovacia, președintele gu
vernului : Otakar Simunek — 
membru al Prezidiului C.C. al 
P. C. din Cehoslovacia, vice
președinte- al guvernului; 
Vaclav David — membru al 
C.C. al P. C. din Cehoslovacia, 
ministrul afacerilor externe ;

Din partea Republicii Demo
crate Germane — Walter Ul
bricht — prim-secretar al C.C.

al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., șeful 
delegației; Willi Stoph — 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.; Erich Honecker — 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G ; 
Herman Axen, membru su
pleant al Biroului Politic. — 
secretar al C.C. al P.S.U.G.; 
Gerhard Weiss — vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri ;

Din partea Republicii Popu
lare Mongole — Jumjaaghiin 
Țedenbal — prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.P.M., șeful delegației; D. 
Molomjamț — membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M.; D. Gombojav, 
membru al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P.M.;

Din partea Republicii Popu
lare Polone — Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, șeful delegației; 
Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consili
ului de Miniștri; Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul R.P.P. 
la București;

Din partea Republicii Socia
liste România — Nicolae

Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al Partidului Comunist 
Român, șeful delegației ; Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România ; Paul 
Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R.; Gheor
ghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C. C. 
a! P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri; Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.;

Din partea Republicii Popu
lare Ungare — Jănos Kâdăr, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar, șeful delegației; Gyula 
Kăllai, membrul al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc 
ungar ; Antal Apro, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului revoluționar munci
toresc-țărănesc ungar ; Imre 
Pardi, membru al C.C. a) 
P.M.S.U., șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U.;

Din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste — 
Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al C. C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, șeful delegației; Alexei

Nicolaevici Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al 
C. C. al P. C. U ,S„ pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.; Mihail Avkse- 
ntievici Leseciko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexandr Vasielevici 
Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. 
la București; Mihail Iosifovici 
Sladkovski, adjunct de șef de 
secție al C.C. al P.C.U.S.

Participanții la întîlnire au 
relevat că, Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc a desfășu
rat o activitate însemnată cu 
privire la coordonarea planu
rilor economiei naționale, spe
cializarea și cooperarea în 
producție, lărgirea pe această 
bază a legăturilor economice 
între țările membre ale 
C.A.E.R. Participanții la întîl
nire și-au exprimat în unani
mitate năzuința de a depune 
și în viitor eforturi îndreptate 
spre dezvoltarea colaborării 
reciproce, în conformitate cu 
principiile deplinei egalități în 
drepturi, respectării suverani
tății și intereselor naționale, a- 
vantajului reciproc și Întraju
torării tovărășești, și prin a- 
ceasta, să contribuie Ia întări
rea continuă a internaționalis
mului proletar, unității și coe
ziunii țărilor sistemului mon
dial socialist.

întilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie șl 
deplină înțelegere reciprocă.

Recepția din parcul Palatului Snagov

ȚINUT AL
MARILOR
ENERGII Recoltatul orzului la G. A. S.

Buftea

Mihal Caranfll

Joi seara, în parcul Palatu
lui Snagov, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
și Guvernul Republicii So
cialiste România au oferit o 
recepție în onoarea delega
țiilor prezente la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia șl la în
tâlnirea în problemele Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La recepție au participat 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria; Ar^onin Novotny, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Jozef Lenart, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace ; Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, 
Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate 
Germane; Jumjaaghiin Țe
denbal, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole; Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, 
Jozef Cyrankiewicz, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone ; Janos Kâdăr, 
prim-secretar al Comitetului 
Cțentral al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar, Gyula 
Kallai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc 
ungar ; Leonid Brejnev, secre
tar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist

al Uniunii Sovietice, Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., precum și 
ceilalți membri ai delegațiilor.

La recepție au luat parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, IlieVer- 
deț, membri șl membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat și ai Con
siliului de Miniștri, miniștri, 
conducători ai unor instituții

centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, generali și ofițeri superi
ori, ziariști români și străini.

A participat mareșalul U- 
niunii Sovietice A. A. Greciko, 
comandant suprem al forțelor 
armate unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

In timpul recepției au rostit 
toasturi tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Walter Ulbricht.

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Oltenia — o regiune a ener
giei — își modelează profilul 
potrivit coordonatelor pe care 
i le îngăduie resursele din 
adîncuri și de la suprafața 
pămîntului ei bogat. E un ți
nut al alertei solare, multiple, 
dictate de planul vast al con
strucției economice și cultu
rale elaborat de partid. Mun
ții și apele și cîmpiil* Olte
niei, peisaj pastoral clasic, 
teren al unor ample desfășu
rări de evenimente istorice, 
și-au păstrat neștiute rezer
vele revelațiilor de azi.

Principalele ei resurse na
turale industriale: cărbunele, 
petrolul, apa au condus către 
marele ciclu energetic de azi, 
în plin proces de amplificare. 
Pentru că, intr-un fel sau al
tul, cea mai mare parte a 
noilor industrii care se nasc 
pe pămîntul Olteniei sînt seg
mente ale unui ciclu energe
tic generat de existența căr
bunelui, a petrolului și a căde
rilor de apă. Cărbunii noului 
și puternicului bazin al Mo- 
trului, cărbunii rezervelor de 
la suprafață ale Rovinarilor 
(a căror exploatare va căpăta 
o amploare nebănuită în ur
mătorii ani — jumătate din 
producția de lignit a țării va 
fi extrasă de aici) au impus 
specialiștilor problema folosi-
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PUTEREA
DE MAGNET

rit lor raționale, în mari cen
trale termoelectrice, aflate în 
imediata vecinătate a sursei 
de combustibil. Așa s-a năs
cut proiectul amplasării unei 
mari termocentrale la Craiova 
și, mai nou, a alteia de ace
eași capacitate la Rovinari. 
Operă desăvîrșită în urmă cu 
cîțiva ani, hidrocentrala de la 
Sadu, a fost doar preludiul 
marelui concert al hidroagre- 
gatelor uriașe în stare să 
transforme energia sterilă a 
apelor în energii fecunde, mă
surate în sute și mii de MW 
(unitate de măsură a potenței 
energetice moderne, a unei 
laturi principale a civilizației, 
a unei importante valori eco
nomice create prin munca u-

nui întreg popor). La Porții* 
de Fier se împlinește un des
tin măreț al ciclului energetic 
din Oltenia.

Și pentru că nu este dea- 
juns ca energia electrică să 
scapere din generatoare, ci, 
pentru utilizarea ei este ne
cesar un amplu arsenal de 
aparataje electrice de mare 
capacitate — transformatori, 
stații, relee, comutatori etc. în 
Oltenia există și se extinde 
cea mai mare șl mai modernă 
Uzină producătoare de utilaj 
electro-energetic din țară, uzi
na „Electroputere" Craiova.

Dar Oltenia este și unulldin 
marii consumatori de electri-

(Continuat* In pag. a IlI-a)

A CÎMPULU1
în comparație cu volumul 

mare de lucrări ce se cer e- 
xecutate, într-adevăr aceste 
zile de iulie se dovedesc scur
te pentru cei ce lucrează pe 
ogoare. Solicită eforturi între
ținerea culturilor — în care 
ploile au favorizat dezvolta
rea buruienilor; recoltatul 
mazării, orzului și griului este 
în toi; furajele trebuie strîn- 
se și depozitate cu grijă... 
Acum înseși tarlalele sînt o- 
glinda muncii, ele recoman- 
dîndu-i pe fruntași; îi prezin
tă pe cei ce au rămas de că
ruță...

SCRISORI DE PE

ȘANTIERELE RECOLTE11966

Citeva popasuri:

OLTENIA
ordinea zilei" : recoltatul și 
prășitul. în raioanele Băilești, 
Corabia, Craiova, Caracal și

OH. FECIORU
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PROBELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE

ÎN ÎNVÂȚĂM1NTUL SUPERIOR

Stimați tovarăși și prieteni, 
domnilor,

Am deosebita plăcere de a 
saluta prezența la această re
cepție a conducătorilor de 
partid și de stat, a celorlalți 
membri ai delegațiilor, care au 
luat parte la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ, 
precum și la Consfătuirea in 
problemele C.A.E.R.

In cadrul acestor consfătuiri, 
am desfășurat lucrări fruc
tuoase. Reprezentanții statelor 
noastre au adoptat Declarația 
cu privire la întărirea 
securității în Europa, 
mă care preocupă în 
înalt grad popoarele 
continentul nostru.

Declarația are o mare 
semnătate pentru mobilizarea 
popoarelor la lupta împotriva 
politicii agresive a imperialis
mului american și a forțelor 
reacționare europene care se 
opun destinderii și păcii pe 
continentul nostru și 
Ea afirmă hotărîrea 
noastre socialiste de 
ne eforturi comune 
crearea unui climat de pace și 
securitate în Europa, de a mi
lita pentru promovarea între 
state, indiferent de orînduirea 
lor social-politică, a unor re
lații bazate pe respectarea su
veranității, pe stimă și avan
taj reciproc, pe excluderea 
oricărui amestec în treburile 
interne ale altor popoare, ast
fel încît toate națiunile euro
pene — egale în drepturi — 
să-și aducă aportul lor Ia ca
uza păcii și înțelegerii interna
ționale.

O deosebită importanță are 
Declarația in legătură cu si
tuația din Vietnam, prin care 
țările noastre socialiste și-au 
manifestat încă o dată solida
ritatea internaționalistă cu 
lupta eroică a poporului viet
namez, hotărîrea nestrămuta
tă de a-i acorda, pînă Ia capăt, 
sprijinul lor deplin. Țările 
noastre au atras, totodată, a- 
tenția în modul cel mai catego
ric guvernului Statelor Unite 
ale Americii asupra gravei 
răspunderi cu care se încarcă 
în fața omenirii prin continua
rea și extinderea războiului 
împotriva poporului vietna
mez. Declarația, a spus vorbi
torul, adresează un apel fier
binte statelor, popoarelor, 
partidelor comuniste și mun
citorești, tuturor forțelor pro
gresiste și iubitoare de pace, 
opiniei publice internaționale, 
pentru a-și uni eforturile și a 
acționa cu hotărîre în vederea 
zădărnicirii agresiunii crimi
nale a Statelor Unite în Viet
nam. In numele partidului și 
guvernului nostru, al întregu
lui popor român, exprim hotă
rîrea noastră neclintită de a 
intensifica sprijinul politic, 
moral și material pentru po
porul vietnamez, de a face tot 
ce ne stă în putință pentru iz- 
bînda cauzei lui drepte. Sîn- 
tem convinși că lupta eroică a 
poporului vietnamez va tri
umfa.

Consfătuirea pe problemele 
activității Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc a pri-

păcii și 
proble- 
cel 
de

mai 
pe

în-

in lume, 
țărilor 

a depu- 
pcntru

lejuit un schimb util de păreri 
cu privire la colaborarea eco
nomică dintre popoarele noas
tre, în interesul propășirii fie
căruia din ele și al creșterii 
forței țărilor socialiste în an
samblu.

întâlnirile noastre Ia Bucu
rești, a spus în continuare 
vorbitorul, care de pe acum 
au un profund ecou in întrea
ga lume, vor aduce fără îndo
ială, prin documentele adop
tate, o contribuție de seamă 
la dezvoltarea prieteniei și 
colaborării dintre țările noas
tre, la cauza unității țărilor 
socialiste, a forțelor revoluțio
nare și democrate, la întărirea 
securității în Europa, Ia lupta

popoarelor împotriva imperia
lismului și reacțiunii, pentru 
progres și pace în întreaga 
lume.

Permiteți-mi, dragi tovarăși 
și prieteni, să ridic un pahar 
în cinstea distinșilor noștri 
oaspeți,

în sănătatea tovarășilor 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî
ghin și a celorlalți membri ai 
delegației sovietice ;

în sănătatea tovarășului To
dor Jivkov și a celorlalți mem
bri ai delegației bulgare ;

în sănătatea tovarășilor An
tonin Novotny, Jozef Lenart și 
a celorlalți membri ai delega
ției cehoslovace ;

în sănătatea tovarășilor 
Walter Ulbricht, Willi Stoph 
și a celorlalți membri ai dele
gației Republicii Democrate 
Germane ;

în sănătatea tovarășului 
Jumjaaghiin Țedenbal șl a ce
lorlalți membri ai delegației 
mongole ;

în sănătatea tovarășilor 
Wladyslaw Gomulka, Jozef 
Cyrankiewicz și a celorlalți 
membri ai delegației polone;

în sănătatea tovarășilor Jâ- 
nos Kădâr, Gyula Kăllai și a 
celorlalți membri ai delegației 
ungare ;

pentru prietenia și colabo
rarea multilaterală frățească 
între popoarele, țările și parti
dele noastre ;

pentru unitatea țărilor so
cialiste și a tuturor forțelor 
antiimperialiste ;

pentru triumful cauzei se
curității în Europa, pentru pa
ce în lumea întreagă !

In sănătatea dv., a tuturor, 
tovarăși !

Toastul tovarășului
WALTER ULBRICHT

Dragă tovarășe Ceaușescu, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Permiteți-mi ca în numele 

delegațiilor partidelor comu
niste și ale guvernelor care au 
participat Ia Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ, 
a spus vorbitorul, să exprim 
mulțumiri din inimă prieteni
lor noștri români pentru mi
nunata primire făcută, pentru 
întâlnirea prietenească de 
astă-seară. Sintem cu toții în
tr-o dispoziție minunată. Noi 
sintem bucuroși deoarece con
sfătuirea noastră a decurs 
bine, cu rezultate foarte bune, 
foarte constructive. Declarația 
cu privire la agresiunea S.U.A. 
în Vietnam, chemarea pentru 
sprijinirea eroicului popor 
vietnamez și Declarația cu 
privire la întărirea păcii și 
securității în Europa sînt do
cumente de cea mai mare im
portanță pentru menținerea 
păcii în lume, și în mod spe
cial în Europa. Alei, Ia Bucu
rești, nu a fost numai întâlni
rea guvernelor noastre și a 
partidelor noastre. Aici s-au 
întâlnit, am putea spune, re
prezentanții popoarelor noas
tre care luptă pentru pace. 
Noi vrem ca agresiunea Sta
telor Unite ale Americii îm
potriva poporului vietnamez, 
să înceteze Astfel ca poporul 
vietnamez să aibă posibilitatea 
să-și hotărască singur soarta. 
Noi aici am hotărît, a spus in 
continuare vorbitorul, ca sta-

tele noastre să depună toate 
eforturile, să acorde un spri
jin total, astfel încît eroica 
luptă a poporului vietnamez 
să ducă la victorie. Prin acor
dul pe care I-am realizat, am 
dat noi înșine un exemplu de 
unitate în problemele vitale 
ale popoarelor noastre.

Apoi vorbitorul a mulțumit 
pentru organizarea cu suc
ces a acestei consfătuiri.

Sintem cu toții bucuroși că 
aici, la București, convorbiri
le noastre s-au încheiat într- 
un mod foarte prietenesc șl 
declarăm prietenilor români 
că la întoarcerea în țările 
noastre vom face totul pentru 
ca înțelegerile realizate aici 
să fie îndeplinite în mod co
respunzător.

Permiteți-mi să exprim mul
țumiri din inimă Partidului 
Comunist Român, poporului 
român și să vă dorim mari 
succese în realizarea sarcini
lor celui de-al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Ro
mân. Dorim tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești, tu
turor partidelor progresiste, 
succese în lupta pentru pace 
și democrație.

In încheiere, vorbitorul a 
toastat pentru Republica So
cialistă 
Partidul 
Comitetul 
frunte cu 
Ceaușescu.

România, pentru 
Comunist Român, 

său Central. în 
tovarășul Nicolae

a.

Intîlnire protocolară
Joi 7 iulie, tovarășii Nicolae 

Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil 
și Mihai Dalea au avut o în- 
tîlnire protocolară cu tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, Demcighiin 
Molomjamț, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M., Damdinî Gombo- 
jav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Dejiddin

Cimiddorj, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Țe- 
devsurengiin Davaadorj, prim- 
adjunct al președintelui Co
mitetului de colaborare eco
nomică, membrii delegației 
R.P. Mongole care participă 
la Consfătuirea în problemele 
C.A.E.R.

A fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

întilnirea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

(Agerpres)
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PROBELE PENTRU CONCURSUL
Drl ADMITERE

lîl INVÂȚÂMINTUL SUPERIOR
ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA STUDENȚIE

Cîteva zeci de mii de tineri se află in febra pregătirilor 
pentru a candida la studenție. De curind, ziarele au adus 
vești despre datele și desfășurarea concursului de admitere 
— ediția 1966.

Cum s-a arătat, concursul de admitere este stabilit intre 
2—-12 septembrie pentru cei ce doresc să frecventeze cursu
rile de zi și serale ale facultăților, iar intre 26 august — 5 
septembrie pentru cei care vor urma invățămîntul fără 
frecvență. Față de anii precedenți, in susținerea examenului 
de admitere au intervenit lucruri noi. Bunăoară, cei care do
resc să frecventeze cursurile institutelor de teatru, ale con
servatoarelor (secțiile de instrumente și canto), și ale Insti
tutului de arhitectură vor susține concursul in două etape: 
în perioada 26—30 august vor avea loc probele de aptitudini, 
eliminatorii, iar între 2—12 septembrie, cei rămași în con
curs vor susține celelalte probe.. Organizat in acest fel, con
cursul va prilejui o selecție mai atentă a celor mai talentați 
candidați care să urmeze cursurile institutelor amintite. Tot
odată, candidații care au fost respinși la prima etapă a con
cursului — probe de- aptitudini — vor avea posibilitatea să 
participe la concursul de admitere in alte facultăți.

O altă noutate : la Facultatea de filozofie a Universității

din București, candidații se pot înscrie la o nouă secție — 
de sociologie.

Pe lingă grija pe care o dovedesc candidații în legătură 
cu pregătirea lor pentru concurs, le recomandăm să-și 
procure din timp actele necesare la înscriere : — copie le
galizată după actul de naștere, diploma de bacalaureat sau 
de examen echivalent, certificatul de sănătate — și să se 
înscrie din timp la concurs, după ce au cîntărit cu matur 
discernămînt asupra specialității pe care și-o aleg.

Reamintim că datele pentru înscrierea in concurs au loc 
între 10 august — 1 septembrie pentru cursurile de zi și 
serale și între 1—22 august pentru invățămîntul fără frec
vență. La Institutul de arhitectură, Institutele de teatru și 
la cele două secții ale conservatoarelor înscrierile au Ioc 
între 10—25 august.

După cum se poate constata din lectura listei eu pro. 
bele de concurs, numărul probelor s-a redus, evitindu-se 
supraîncărcarea candidaților și dîndu-le totodată posibili
tate acestora să aprofundeze cunoștințele dobindite in liceu 
în specialitatea pe care o îmbrățișează. Interesant de sem. 
nalat faptul că la calcularea rezultatului concursului de ad- 
admitere se va lua în considerare și rezultatul concursului 
obținut la examenul de bacalaureat.

ba tnatginea marii foia: GH. VLAD

VINO VÂ ȚI A
INOCENȚEI >

Invățămîn- 
tul superior 

tehnic
Facultatea de electronică și tele

comunicații (toate secțiile), Facul
tatea de electrotehnică (toate sec
țiile), Facultatea de mecanică (toa
te secțiile), Facultatea de electro
mecanică, Facultatea de electro
mecanică minieră. Facultatea de 
mecanică agricolă, Facultatea de 
energetică (toate secțiile), Facul
tatea de tehnologia construcției de 
mașini (toate secțiile), Facultatea 
de industrie ușoară (toate secțiile), 
Facultatea de mașini și utilaj pe
trolier, Facultatea de exploatarea 
zăcămintelor de țiței și gaze, Fa
cultatea de mine (secțiile de ex
ploatări miniere și topografie mi
nieră), Facultatea de construcții 
(toate secțiile). Facultatea de con
strucții feroviare, drumuri și po
duri (toate secțiile), Facultatea de 
geologie tehnică (secția de pros
pecțiuni geofizice), Facultatea de 
instalații pentru construcții. Facul
tatea de mașini și utilaj pentru 
construcții. Facultatea de trans
porturi (toate secțiile), Facultatea 
de hidrotehnică (toate secțiile), 
Facultatea de industrializarea lem
nului : — Matematică (algebră,
trigonometrie, calcul diferențial și 
integral) — scris și oral ; Fizică 
(mecanică, electricitate, fizică 
moleculară și căldură) — scris.

Facultatea de metalurgie (toate 
secțiile) și Facultatea de mine 
(secția de prepararea cărbunelui 
și minereurilor) : Matematică (al
gebră, trigonometrie) — scris și 
oral ; Fizică (mecanică, fizică mo
leculară și căldură) — scris.

Facultatea de chimie industrială 
(toate secțiile) : Chimie (anorgani
că și organică) — scris și oral i 
Matematică (algebră și calcul dife
rențial) — scris.

Facultatea de tehnologia produ
selor alimentare și tehnica pescui
tului (secțiile de industrii ali
mentare extractive ; morărit și pa
nificație i industrii fermentative, 
conserve și lapte) : Facultatea de 
tehnologia și chimizarea țițeiului 
și gazelor: Chimie (anorganică și 
organică) — scris și oral ; Mate
matică (algebră, trigonometrie) — 
scris.

Facultatea de tehnologia produ
selor alimentare și tehnica pescui
tului (secția de tehnica pescuitului 
și stuficultură): Zoologia sau bota
nica (la alegere) — scris și oral; 
Matematică (algebră, trigonome
trie) — scris.

Facultatea de geologie tehnică 
(secția geologie tehnică) : Mate
matică (algebră, trigonometrie, 
geometrie plană) — scris și oral ; 
Fizică (mecanică, optică, fizică mo
leculară și căldură) — scris.

Facultatea de silvicultură (toate 
secțiile) : Matematică (algebră, 
trigonometrie, geometrie plană) — 
scris și oral i Botanică — scris.

Facultatea de arhitectură și ur
banism : Etapa 1 — eliminatorie : 
Probe practice de aptitudini : a) 
desen tehnic ; b) desen liber ; Eta
pa a Il-a: Matematică (algebră, tri
gonometrie, geometrie plană, geo
metrie în spațiu) — scris și oral.

învățămin- 
tul superior 

agricol
Facultatea de agricultură și Fa

cultatea de horiicultură : Botanică 
— scris și oral ; Chimie (anorgani- 
că și organică) — scris.

Facultatea de medicină veteri
nară i Zoologie sau anatomia și 
fiziologia omului (la alșgere) — 
scris $i oiaj i Chimie (anorganică 
și orgUaîcă) — scris.

Invățămîn- 
tul universitar

Facultatea de matematică -, Fa
cultatea de matematică-mecanică 
(secțiile de analiză matematică, 

geometrie, algebră, calculul pro
babilităților, mașini de calcul, as
tronomie și ecuații funcționale) : 
Matematică (algebră, trigonometrie 
calcul diferențial și integral) — 
scris și oral ; Geometrie (plană, în 
spațiu și analitică) — scris.

Facultatea de matematîcă-meca- 
nică (secțiile de mecanica fluide
lor și elasticitate) ; Matematică 
(algebră, trigonometrie, calcul di
ferențial și integral) — scris și 
oral ; Fizică (mecanică, optică) — 
scris.

Facultatea de fizică (toate sec
țiile) : Fizică (mecanică, optică, fi
zică moleculară și căldură, electri
citate) — scris și oral; Matematic; 
(algebră și trigonometrie) — scris.

Facultatea de chimie (toate sec
țiile) : Chimie (anorganică și or
ganică) — scris și oral ; Matemati
că (algebră și calcul diferențial) — 
scris.

Facultatea de biologie (toate 
secțiile) Facultatea de biologie 
geografie (secțiile biologie-botani- 
că și biologie-zoologie) : Botanică 
sau zoologie (la alegere) — scris și 
oral ; Anatomia și fiziologia omu
lui — scris.

Facultatea de biologie-geograiie 
(secția de geochimie) ; Facultatea 
de geologie-geografie (secția de 
geologie) : Geologie — scris și 
oral ; Chimie (anorganică și orga
nică) — scris.

Facultatea de geologie geografie 
(secția de geografie) ; Facultatea 
de biologie-geografie (secția de 
geografie) : Geografia fizică și eco
nomică a Republicii Socialiste Ro
mânia — scris și oral -, Geografie 
fizică generală — scris.

Facultatea de istorie (toate sec
țiile) ; Facultatea de istorie-filozo- 
fie (secțiile de Istoria României și 
istoria universală) ; Istoria Româ
niei — scris și oral ; Istoria uni
versală modernă și contemporană 
— scris.

Facultatea de filozofie (secțiile 
de filozofie și de sociologie): Facul
tatea de istorie-filozofie) secția de 
filozofie) ; Facultatea de drept : 
Istoria României — scris și oral ; 
Elemente de filozofie și socialism 
științific — scris.

Facultatea de filozofie (secția de 
pedagogie-secundar limba și litera
tura română) : Psihologie — scris 
și oral ; Literatura română — scris.

Facultatea de filozofie (secția de 
psihologie) : Facultatea de istorie- 
filozofie (secția de defectologie) : 
Psihologie — scris și oral ; Anato
mia șl fiziologia omului —• scris.

Facultatea de limba și literatura 
română -, Facultatea de filologie 
(secția de limba și literatura româ
nă) : Literatura română — scris și 
oral ; Limba română — scris.

Facultatea de limbi romanice și 
clasice (toate secțiile) ; Facultatea 
de filologie (secția de limba și li
teratura franceză — secundar limba 
și literatura română) : Limba fran
ceză (sau limba romanică respecti
vă sau latina, pentru secția limbi 
clasice) — scris și oral ; Limba șl 
literatura română — scris.

Facultatea de limbi germanice 
(toate secțiile) ; Facultatea de fi
lologie (secțiile de limba și litera
tura engleză — secundar limba și 
literatura română), limba și litera
tura germană — secundar limba și 
literatura română : Limba germani
că respectivă (engleza sau germa
na) — scris și oral i Limba și li
teratura română — scris.

Facultatea de limbi slave (toate 
secțiile) -, Facultatea de filologie 
(secția de limba și literatura rusă
— secundar limba și literatura ro
mână) : Limba rusă (sau limba 
slava respectivă) — scris și oral ; 
Limba și literatura română — 
scris.

Facultatea de filologie (secția de 
limba și literatura maghiară) : Lim
ba și literatura maghiară — scris 
și oral ; Limba română — scris.

Secțiile de limbi și literaturi o- 
rientale: Limba engleză sau fran
ceză sau germană sau rusă sau 
limba străină respectivă — scris și 
oral ; Limba și literatura română
— scris.

Învățămîn- 
tul superior 

economic
Facultatea de economie generală 

(secțiile economie politică, econo
mia industriei, economia agricul
turii), Facultatea de finanțe, credit 
și evidență contabilă (toate sec
țiile), Facultatea de comerț (secția 
economia comerțului socialist), 
precum și Facultățile de științe e- 
conomice (toate secțiile) : Mate
matică (algebră, trigonometrie — 
scris și oral ; Elemente de econo
mie politică — scris.

Facultatea de economie generală 
(secția statistică) : Matematică (al
gebră, trigonometrie, calcul dife
rențial) — scris și oral; Elemente 
de economie politică — scris.

Facultatea de economie generală 
(secția mecanizarea și automatiza
rea calculului economic) : Mate
matică (algebră, trigonometrie, cal
cul diferențial) — scris și oral; 
Fizică (mecanică, electricitate) — 
scris.

Facultatea de comerț (secția e- 
conomia comerțului exterior) : Ma
tematică (algebră, trigonometrie) 
— scris și oral ; O limbg străină la 
alegere (rusă, franceză, germană, 
engleză) —, scris și oral.

Facultatea de comerț (secția mer- 
ceologie) : Chimie (anorganică * șl 
organică) — scris și oral ; Mate
matică (algebră, trigonometrie) — 
scris.

•) După un program redus.

Invățănîn- 
tul superior 
de medicină 
și farmacie
Facultatea de medicină (toate 

secțiile) Facultățile de pediatrie 
și stomatologie : Anatomia și fizio
logia omului — scris și oral; Chi
mie : a) anorganică — scris ; b) 
organic^ — scris.

Facultatea de farmacie: Chimie 
(anorganică și organică — scris și 
oral; Botanică — scris.

Învățămîn- 
tul superior 

de artă
Facultatea de teatru (secția de 

artă dramatică) ; Etapa I — elimi
natorie : Probă de aptitudini — 
oral ; Etapa a I!-a: Probă practică 
de interpretare : a) lectură artisti
că — oral ; b) probă de speciali
tate — oral ; Literatura română — 
scris.

Pentru Institutul de tealru din 
Tlrgu-Mureș se adaugă : Limba și 
literatura maghiară — scris.

Facultatea de teatru (secțiile de 
regie de teatru, regie de film și 
operatorie de film) : Etapa I — e- 
liminatorie ; Probă de aptitudini —• 
oral; Etapa a Il-a: Analiza unei lu
crări artistice din repertoriul de 
concurs — scris i Literatura ro
mână — scris ; Probă de speciali
tate — oral.

Facultatea de teatru (secția de 
teatrologie și filmologie) : Etapa I
— eliminatorie : Probă de aptitu
dini : a) analiza unui film vizionat 
de candidați ; b) analiza unei pie
se din dramaturgia românească — 
scris; Etapa a Il-a: Literatura ro
mână — scris ; Istoria universală 
(capitolele de istoria culturii) — 
scris , Probă de specialitate din 
domeniul literaturii și teatrului — 
oral.

Facultatea de instrumente șl 
canto (secțiile de instrumente de 
coarde, suflat, percuție și pian- 
orgă) : Etapa l-a eliminatorie ; 
Probă de aptitudini la instrumen
tul ales — probă' practică ; Etapa 
a Il-a : Citire la prima vedere cu 
instrumentul ales —• probă practi
că ; Teorie și solfegiu — probă 
practică (oral) ; Literatura română
— scris,

Facultatea de instrumente șl 
canto (secția de canto) : Etapa l-a 
eliminatorie : Probă de aptitudini 
vocale — probă practică ; Etapa a 
Il-a : Interpretare vocală — probă 
practică ; Teorie și solfegiu (se 
vor verifica și auzul, ritmul și me
moria muzicală — probă practică 
(oral) ; Literatura română — scris.

Facultatea de compoziție, dirijat, 
pedagogie .- Dictat colectiv — pro
bă practică ; Verificarea auzului 
ritmului și memoriei muzicale — 
probă practică ; Teorie și solfegiu 
— probă practică (oral) ; Literatura 
română — scris.

Facultatea de arte plastice (sec
țiile de pictură, sculptură și gra
fică) ; Facultatea de arte decorati
ve (toate secțiile) -, Facultatea de 
arte plastice și decorative (toate 
secțiile) : Desen după model viu — 
probă practică ; Culoare sau mo
delaj — probă practică ; Schiță de 
compoziție — probă practică ; Li
teratura română — scris.

Facultatea de arte plastice (sec
ția istoria și teoria artei) : Limba 
șl literatura română — scris și 
oral ; Istoria universală și Istoria 
României (capitolele de istoria cul
turii) — scris.

Învățămîn- 
tul superior 
de culturăA« • w fizica

Facultatea de cultură fizică și 
sport (toate secțiile) : Probe prac
tice : a) atletism : b) gimnastică , 
c) un joc sportiv (la alegere intre : 
volei, baschet, handbal) ; Anatomia 
și fiziologia omului — scris.

Învățămîn- 
tul superior 

pedagogie
Facultatea de matematică : Mate

matică (aritmetică, algebră și tri
gonometrie) — scris și oral ; Geo
metrie plană și în spațiu — scris.

Facultatea de fizică-chimie : Fi
zică (mecanică, optică și electrici
tate) — scris și oral , Chimie (a- 
norganica și organică) — scris.

Facultatea de științe naturale : 
Botanică sau zoologie (Ia alegere)
— scris și oral i Anatomia și fizio
logia omului — șcris.

Facultatea de istorie-geografie, 
Facultatea de filologie (secția de 
istorie-geografie) : Istoria României
— scris și oral ; Geografia fizică 
și economică a Republicii Socialis
te România — scris.

Facultatea de filologie (secțiile 
de limba și literatura română ; bi
blioteconomie) : Literatura româ
nă — scris și oral | Limba română
— scris.

Facultatea de filologie (secția de 
limba și literatura română — lim
ba și literatura maghiară), Limba 
și literatura română — scris și 
oral ; Limba și literatura maghia
ră — scris.

Facultatea de filologie (secția de 
limba și literatura română-istorie) : 
Limba și literatura română — scris 
și oral , Istoria României — scris.

Facultatea de arte plastice : De
sen după model de gips/— probă 
practică ; Culoare după grup de 
obiecte (în tehnica aleasă de can
didat) — probă practică ; Schiță 
de compoziție (in tehnica aleasă de 
candidat) — probă practică , Lite
ratura română — scris.

Facultatea de educație fizică : 
Probe practice : a) atletism , b) 
gimnastică , c) un joc sportiv (la 
alegere între volei, baschet, hand
bal) ; Anatomia și fiziologia omu
lui — scris.

Facultatea de muzică : Dictat 
colectiv — probă practică , Teorie 
și solfegiu (se vor verifica și au
zul, ritmul și memoria muzicală — 
probă practică (oral) ; Interpretare 
vocală sau instrumentală (la alege
rea candidatului — probă practi
că ; Literatura română — scris.

* Invariabilul

„n-avem" 

trebuie în

lăturat

Biblioteca Institutului peda
gogic din Pitești poate fi pe 
bună dreptate invidiată : 
20 000 de volume. Ce multe 
cărți, „o bogăție" !, spun stu
denții secției matematică. Fi
lologii sînt însă de altă părere, 
întrucît numeroase lucrări ne
cesare pentru pregătirea te
meinică a viitoarelor cadre di
dactice nu și-au găsit loc prin
tre cele... 20 000 de volume. 
Din această cauză cererile lor 
primesc invariabilul răspuns 
„n-avem“. „N-avem“ poezii de 
Petrarca, de Byron, Blaga, Ma- 
cedonschi, nici măcar „Opere" 
volumele I și II ale lui I. L. 
Caragiale. De asemenea, bi
blioteca nu posedă un Dicțio
nar de neologisme, unul de ar
haisme, Cursul de istoria lim
bii române de Al. Rosetti și
B. Cazacu și atîtea alte lu
crări de strictă specialitate u- 
nele recent apărute în librării 
și... epuizate.

Se cer luate măsuri pentru 
ca și viitorilor profesori de 
limbă și literatură română să 
li se pună la îndemînă lucră
rile cele mai importante, care 
să-i ajute în buna lor pregă
tire profesională.

STAN ION 
student

• „Carii" 

in activitatea 

dispensarului

C.I.L.-Pitești  este o între
prindere modernă în care își 
desfășoară activitatea cîteva 
sute de muncitori. Pe lingă 
întreprindere funcționează un 
dispensar medical, dotat cu a- 
paratură și instrumente mo
derne. „Funcționează" este un 
fel de a zice. Și iată de ce :

Cabinetul de stomatologie 
„există" doar prin tăblița de 
pe ușă. într-adevăr în spatele 
ușii totul arată a cabinet sto
matologic : întreaga aparatură 
necesară. Lipsește însă ele
mentul principal: medicul spe
cialist. Ușa cabinetului nu se 
deschide decît cu prilejul ve
rificării inventarului. In rest, 
aci, singurul stăpîn este pra
ful !

O altă secție, cea de radio
logie, a funcționat pînă de cu- 
rînd. Acum și-a încetat activi
tatea pentru că... s-a produs 
un scurtcircuit pe rețeaua e- 
lectrică a aparatului pentru 
raze, și... pentru că nu se gă
sește nimeni care să-1 reme
dieze.

Această situație durează de 
mai multă vreme și-i obligă 
pe salariații întreprinderii 
noastre, ca și pe cei de la Fa
brica de tananți „Argeșul", de
serviți de același dispensar, să 
bată drumurile altor dispensa
re și policlinici din oraș, pier- 
zînd timp.

Credem că direcția între
prinderii este singura în mă
sură să pună capăt acestei si
tuații.

CORNELIU LEAHU 
tehnician

FLOREA TISTUEEASA 
elev

Miller descinde din aceeași 
familie de spirite ca și Ibsen, 
dar este lipsit de tentațiile 
cosmice ale acestuia. Exponent 
al unui realism fără suprema 
tragedie sau lirismul cel mai 
profund, teatrul său rămîne la 
nivelul unei sensibilități co
mune. „Incident la "Vichy" 
marchează, după devierile cu 
„Vedere de pe pod" și „După 
cădere", revenirea la stilul 
care l-a consacrat. „Inciden
tul" aparține aceleiași sfere 
cu „Vrăjitoarele din Salem" și 
„Toți fiii mei".

Poliția franceză din Vichy, 
la ordinul german, reține per
soane de pe stradă pentru a le 
verifica puritatea rasială. Cei 
care sînt aduși pe scenă de 
cătrv Miller trăiesc teroarea 
viitoarei condamnări irevo
cabile. Este o piesă a așteptă
rii, în care acțiunile par im
posibile și inutile. Regizorul
D. D. Neleanu compune uni
versul complex al teroarei, al 
acceptării și al refuzului său 
de către eroi. Fiecare dintre 
aceștia dispune de o existență 
individuală, teama nu-i anu
lează.

Decorul Adrianei Leonescu 
sparge cadrul unei antica
mere a poliției. In fundal, 
lăzile pe care scrie Rio de 
Janeiro și New York, Monte
video și Roma creează imagi
nea procesului intentat între
gii umanități de către fascism 
pentru acte false. Fascismul se 
considera judecătorul absolut. 
Ințeledem că la Vichy eram 
judecați și negați cu toții de 
către acest „ocean al vulgari
tății", cum denumea prințul 
von Berg nazismul. Banca 
aceea prea scurtă, pe care nu 
încăpeau decît cu efort toți 
cei anchetați, putea fi utili
zată de către regizor ca motiv 
de evidențiere a izbucnirii 
instinctelor animalice. Nici un 
moment însă spectacolul nu 
devine mărturie a degradării 
umane, ci înregistrează doar 
multitudinea reacțiilor perso
nale, realizînd o atmosferă. 
Totul se naștie din ritm, cînd 
leneș ca o scurgere monotonă, 
cînd cu accelerări și opriri 
bruște, cînd izbucnind vulca
nic. Această circulație interi
oară, neîncărcată prin specta
culoase accesorii regizorale, 
descoperă profundul univers 
al indivizilor înaintea morții. 
Teama este normală, ceva 
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omenesc, și de aceea dincolo 
de ea, acești oameni hăituiți, 
reali, imagine restrînsă a în
tregului Univers, realizează 
spectacolul demnității.

Bayard, interpretat de I. 
Ciprian, are aspectul omului 
comun. Nimic neobișnuit, totul 
este firesc, calm și liniștit. In 
principala sa intervenție, el 
transmite cu o rară simplitate 
nevoia de a crede, de a avea o 
speranță care să depășească 
propria ființă. Alături stă 
Lebeau, nervos, temător, slab. 
Vasile Gheorghiu, pe fondul 
spaimei permanente, parcurge 
drumurile personajului de la 
speranță la hotărîrea acțiunii 
disperate și mai ales la neîn
țelegerea cauzei suferinței sale. 
Lebeau crede că greșeala se 
datorează bunicii care n-a 
vrut să plece în America pen-

L DRAMATICĂ j

tru a nu se despărți de mobilă, 
că din această cauză el moare. 
Oamenii au greșit punînd mai 
presus decît ei lucrurile, dar 
adevăratul acuzat era altul. 
Chelnerul (N. Ifrim) face 
parte din aceeași categorie 
umană, interpretarea aducînd 
atribute asemănătoare.

Deși aparent opuși, evreul 
bătrîn și Băiatul au o atitu
dine apropiată. Există în 
ambii o delicatețe a suferinței 
aproape nepămînteană. Tudo- 
rel Popa, cu o finețe de mare 
analist, creează imaginea 
înțelepciunii lipsite de apărare, 
aruncată fără nici o șansă de 
salvare în infernul acestor 
orori. La V. Vasiliu discreția 
jocului devine expresia cando
rii.

Vinovați sînt nu numai Pro
fesorul, excelent interpretat 
de V. Nițulescu, Maiorul, con- 

vlngător prin jocul Iul M. 
Dogaru, ci și Marchant. Prin 
mișcarea iute, vorbirea preci
pitată, H. Nicolaide surprinde 
întregul lichelism al persona
jului, al acestui om într-o con
tinuă fugă după afaceri, nein
teresat dacă trăiește sub ocu
pație germană, dacă cei de 
lingă el sînt în pragul morții. 
Dinu Ianculescu în Monceau, 
actorul care l-a jucat pe Cy
rano, compune imaginea unei 
demnități care ae năruie, a 
spectacolului unei existențe la 
sfîrșitul căreia cortina se trage 
fără aplauze. Nu se poate răs
punde revolverelor doar cre- 
îndu-ți o realitate proprie, o 
realitate al cărei demn stăpîn 
să fii. Actorul realizează ad
mirabil ridicolul final în car» 
se prăbușește întreaga sa con
strucție. Viața nu se rezolvi 
printr-o falsă existență.

Prințul von Berg și doctorul 
Leduc rămîn totuși cei doi 
poli ai piesei. C. Codrescu și 
I. Marinescu au creat con
trastul dintre inutilitate și e- 
ficiență, dintre ridicolul aristo
cratismului și dramatica exis
tență umană. In lumea piesei 
inocența prințului e imposibilă 
și vinovată. C. Codrescu a sur
prins tocmai caracterul stra
niu al apariției acestui perso
naj într-o asemenea situație. 
Asvîrlit în istorie, alături de 
oameni, prințul este tulburat. 
I. Marinescu, de la costum 
pînă la întreaga comportare, 
are aspectul unui luptător, 
singurul care caută o soluție, 
care înțelege că trebuie făcut 
orice pentru a trăi. Prințul 
poartă un elegant baston, el 
un cuțit, prințul mîngîie cu 
tonul discret, obosit al vocii, el 
își urlă iubirile și groaza, 
prințul simte tragedia, el o 
înțelege. Von Berg se sacrifică 
pentru Leduc. Gestul, semn al 
unei evoluții, rămîne la fel de 
ineficient ca și inocența dina
inte. Sînt aduși alți oameni. 
Se aud fluierele stridente ale 
polițiștilor în căutarea celui 
evadat. Salvarea nu poate veni 
astfel. In final Maiorul și 
Prințul se privesc. Ei stau 
acolo, față în față, dacă nu la 
fel de periculoși, la fel de 
inutili.

GEORGE BANU

•) „Incident la Vichy*

leii, la ora 8,30, o mașină a 
O.N.T. Carpați a tras la scara 
blocului IV din Bd. Miciurin. 
Excursioniștii — femei casnice, ti
neri, copii care locuiesc aici — au 
pornit să viziteze noile cartiere 
ale orașului București. Inițiativa 
aparține grupei de partid și comi
siei de femei. Timp de aproape 
4 ore, mașina a străbătut zeci de 
kilometri purtîndu-i pe excursio
niști pe bătrîna dar mereu tînâra 
cale a Griviței, cartierele : Drumul 
Taberei și Balta Albă, Parcul U’ 
bertății, Stadionul 23 August etc.

La întoarcere am luat un inter* 
viu telefonic unui copil de 5 aii 
pe numele mic Dan,

— Cum a lost în excursie 2
— Foarte frumos. Am 

blocuri multe ' și mai miri ca J 
nostru, m-am plimbat prin nare, 
am văzut o uzină mare unde >4 
fac motoare, în un neit
(ghidul) ne-a sptrz izz :• 
veste frumoasă em..

— Ajunge, tr
probă ne mi de secr-. : - ■ l
spațiu.

— Să rr^c" ’ - ■:

GH NEAGC
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DECLARAȚIE
CU PRIVIRELA OB1UNEA S.IIAlN VIETNAM

(Urmare din pag. 1)

plet false, fiind însoțite nu numai de 
continuarea, ci și de extinderea acțiu
nilor militare.

Există o incompatibilitate flagrantă 
între continuarea războiului din Viet
nam și afirmațiile S.U.A. care declară 
că doresc să întreprindă pași pe calea 
dezarmării.

Partidele, guvernele și popoarele ță
rilor noastre își exprimă admirația față 
de curajul, dîrzenia și hotărîrea eroi
cului popor vietnamez de a dobindi 
victoria în lupta cu cotropitorii. Oricît 
s-ar încăpățîna agresorii, orice crime 
noi ar săvîrși, ei nu vor putea infringe 
voința de libertate și independență a 
poporului vietnamez. Participanții la 
Consfătuire consideră că, prin lupta sa 
împotriva imperialismului american, 
poporul vietnamez nu numai că își a- 
pără drepturile sale naționale, dar a- 
duce și o importantă contribuție la 
lupta țărilor sistemului mondial socia
list, a tuturor popoarelor pentru pace, 
independență, democrație și socialism. 
Cauza justă a poporului vietnamez se 
bucură de profunda simpatie și deplina 
solidaritate a țărilor socialiste, a clasei 
muncitoare internaționale și a partide
lor comuniste și muncitorești, a mișcă
rii de eliberare națională, a tuturor 
forțelor păcii și progresului.

II
Statele participante la Tratatul de 

la Varșovia, semnatare ale prezentei 
Declarații, își reafirmă în modul cel 
mai hotărît poziția în problema vietna
meză.

Guvernul american trebuie să înce
teze imediat războiul agresiv din Viet
nam, să respecte drepturile naționale 
fundamentale ale poporului vietnamez 
la pace, independență națională, uni
tate și integritate teritorială, prevăzute 
de Acordurile de la Geneva din 1954 cu 
privire la Vietnam.

Pornind de la considerentul că drep
tul de a decide asupra treburilor sale 
proprii aparține exclusiv poporului 
vietnamez, statele participante la pre
zenta Consfătuire sprijină întrutotul 
rrogramul în patru puncte al guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam și 
programul în cinci puncte al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de 
sud. baza justă pentru reglementarea 
politică a problemei vietnameze.

Acestea corespund întrutotul Acor
durilor de la Geneva din anul 1954, 
răspund intereselor păcii în Asia de 
sud-est și în întreaga lume.

Statele Unite ale Americii trebuie să 
respecte cu strictețe acordurile de la 
Geneva cu privire la Vietnam, să în
ceteze agresiunea împotriva Republicii 
Democrate Vietnam, să pună capăt 
imediat, definitiv și necondiționat bom
bardamentelor asupra teritoriului ei, să 
înceteze intervenția armată în Vietna
mul de sud, să-și retragă trupele lor și 
trupele sateliților lor din Vietnamul de 
sud, să lichideze toate bazele militare 
americane din această țară, să recu
noască Frontul Național de Eliberare 
drept singurul reprezentant autentic al 
populației din Vietnamul de sud, să 
recunoască dreptul poporului vietna
mez de a-și hotărî propria soartă fără 
amestec din afară, de a rezolva de sine 
stătător problema unificării țării pe 
cale pașnică.

III
Examinînd situația din Vietnam, 

creată ca urmare a extinderii de către 
Statele Unite ale Americii a acțiunilor 
militare, statele participante la Trata
tul de la Varșovia :

1. Avertizează cu cea mai mare ho- 
tărîre guvernul S.U.A. asupra răspun
derii pe care el și-o asumă în fața în
tregii omeniri continuînd și extinzînd 
acest război, asupra tuturor consecin
țelor imprevizibile, care pot decurge de 
aici, inclusiv pentru Statele Unite ale 
Americii.

2. Acordă și vor acorda Republicii 
Democrate Vietnam sprijin moral- 
politic crescînd și multilateral, in
clusiv economic și în mijloace de apă
rare, în materiale, mijloace tehnice și 
specialiști, necesar pentru respinge
rea victorioasă a agresiunii americane, 
ținînd seama de necesitățile pe care le 
comportă noua fază a războiului din 
Vietnam.

3. Se declară gata ca, la cererea ex
primată de guvernul Republicii Demo
crate Vietnam, să ofere voluntarilor 
lor posibilitatea de a pleca în Vietnam 
pentru a ajuta poporul vietnamez în 
lupta sa împotriva agresorilor ameri
cani.

4. Condamnă cu hotărîre acțiunile 
S.U.A. menite să extindă războiul asu
pra Laosului și Cambodgiei ; își expri

mă solidaritatea cu popoarele acestor 
țări, cer respectarea strictă de către 
Statele Unite ale Americii a Acorduri
lor de la Geneva din 1954 și 1962 și, în- 
ceea ce privește aceste state, respecta
rea suveranității, independenței, neu
tralității lor și a integrității lor terito
riale.

IV
Partidele și guvernele țărilor noastre 

consideră necesară unitatea de acțiune 
a statelor socialiste în vederea obținerii 
victoriei poporului vietnamez. Fiecare 
dintre țările noastre este hotărîtă să nu 
precupețească eforturile și să între
prindă toate măsurile necesare pentru 
a ajuta poporul vietnamez să pună ca
păt agresiunii americane.

Statele participante la prezenta Con
sfătuire adresează tuturor statelor că
rora le este scumpă cauza păcii, tutu
ror forțelor progresiste și iubitoare de 
pace, opiniei publice din întreaga lume, 
mișcării muncitorești internaționale, 
partidelor comuniste și muncitorești 
chemarea de a se uni într-un front de 
luptă împotriva agresiunii americane, K 
de a lua poziție hotărîtă împotriva H 
războiului barbar din Vietnam, în spri- I 
jinul luptei curajoase a poporului viet
namez.

Statele participante Ia Tratatul de la 
Varșovia se adresează guvernelor tu
turor statelor cu chemarea de a face 
tot ce depinde de ele pentru a pune 
capăt agresiunii S.U.A. în Vietnam, a 
lichida focarul de război din Asia de 
sud-est, a obține micșorarea încordării 
și normalizarea relațiilor internațio
nale. Nici un stat, nici un guvern pre
ocupat de destinele păcii, nu poate și 
nu trebuie să trateze cu indiferență 
acțiunile S.U.A. în Vietnam. Aceste ac
țiuni amenință nu numai independența 
și libertatea poporului vietnamez, dar 
creează un pericol din ce în ce mai 
grav pentru pacea generală.

Țările noastre își exprimă încrederea 
că forțele păcii care sprijină lupta po
porului vietnamez pot sili pe imperia
liștii americani să înceteze agresiunea 
în Vietnam și în felul acesta pot să-și 
aducă o mare contribuție la asi
gurarea păcii în lumea întreagă.

Cauza dreaptă pentru care luptă po
porul vietnamez va triumfa ! Poporul 
Vietnamului va învinge !

Stațiunea maritimă de cercetări și proiectări piscicole din Constanta. Cercetătorii chimtștt 
v îorel Chfrilă și Florian Vasile in laboratorul de hidrologie și hidrochimie analizind chimia 

microorganismele din apa marină.

ACTUALITATEA

Plecarea delegației
R. P. Polone

Plecarea delegației
R. D. Germane

COLIBA UNCHIULUI TOM :
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21).

1N FIECARE ZI SĂRBĂTOARE t 
Republica (orele 8,45; 11,15;
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18.30; 21), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,45), Stadionul Dinamo (ora 
20,30).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ t 
Luceafărul (orele 9; ll,15i 
13,30; 16; 18,30; 21), Excelsior 
(orele 9,30; 12; 14,15; 16,30; 19; 
21,15), Melodia (orele 8,30; Hi 
13,30; 16; 18,30; 21), Doina
grădină (ora 20,15).

PREA T1RZ1U :
Capitol (orele 9; 11,15; 13,30i 
16; 18,30; 21), grădină (ora
20,45), Feroviar (orele 0,45, 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Capitol grădină (ora 20,30).

CELE DOUĂ ORFELINE:
București (orele 8,30; 11; 13,30i 

16; 18,30; 21), Modern (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
21,15), Arenele Libertății (orele 
20,30).

Joi seara a părăsit Capitala 
delegația Republicii Populare 
Polone care a participat la 
Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al Statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, și la întîlnirea în 
problemele Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, conducă
torul delegației, Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, Zenon Klisz- 
ko, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Adam Rapacki, ministrul afa
cerilor externe al R. P. Polo
ne, mareșal Marian Spychals- 
ki, ministrul apărării naționa
le al R. P. Polone, Marian 
Naszkowskl, adjunct al minis
trului afacerilor externe, șl 
general de divizie Wojciech

Jaruzelski, adjunct al minis- 
strului apărării naționale.

Membrii delegației au fost 
salutați la despărțire de tovară
șii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Apostol, prim- 
vioepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Tiberiu Petrescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Varșovia.

Au fost de față Wieslaw So- 
bierajski, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la 
București, și membrii ambasa
dei, șefi ai misiunilor diploma
tice acreditați în țara noastră.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei, aflați pe aeroportul Bă- 
neasa, au salutat cu căldură 
pe membrii delegației. Tinere 
fete le-au oferit flori.

(Agerpres)

Joi seara a părăsit Capitala 
delegația Republicii Demo
crate Germane care a partici
pat la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al Sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia, și la întîlnirea 
în problemele Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Delegația a fost condusă de 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, Din delega
ție au făcut parte Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Erich 
Honecker, membru al Birou
lui Politic, secretar al C. C. al 
P.S.U.G., Hermann Axen, 
membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C. C. al 
P.S.U.G., Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Otto Winzer, minis
trul afacerilor externe, șl ge
neral de armată Heinz Hoff

mann, ministrul apărării al 
R. D. Germane.

La despărțire membrii dele
gației au fost salutați de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ghenea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Berlin.

Au fost de față Ewald Moldt 
ambasadorul R. D. Germane 
la București, și membrii amba
sadei, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în țara noas
tră. 1

Numeroși bucureșteni, aflați 
In gara Băneasa, au salutat 
cu căldură pe membrii dele
gației. Tinere fete le-au oferit 
flori.

(Agerpres)

Aseară 
la Herăstrău

Aseară, la Restaurantul 
Parcului din Herăstrău a 
avut loc banchetul de rămas 
bun al absolvenților Institu
tului de științe economice 
„V. I. Lenin" din (fapitală. 
Alături de cei peste 1 100 
de proaspeți specialiști in 
economie generală, finanțe, 
credit și evidentă contabilă, 
comerț, veniseră la această 
sărbătoare numeroase cadre 
didactice care i-au Întovă
rășit permanent — cu sfa
turi și Îndrumări prețioase 
— de-a lungul celor cinci 
ani de studenție. Ion Roșea, 
Gheorghe Mănăsoiu, Ale
xandru Ștefănescu, Remus , 
Dușa, Alexandrina Diman- .' 
cea, Ion Gionea, Corne) ■' 
Moldoveana, Dănilă Rădu-/ 
lea, Iacob Cătoiu - sîntț 
numai citiva dintre cei cărei 
în anii studenție! au lnre-, 
gistrat rezultate din celt 
mai bune.

In aplauzele tuturor a 
luat cuvîntul Iov. proL dr. 
docent M. A. Lupii, rectorul 
institutului, care ie-a adre
sat cuvinte calde, de felici
tare pentru succesele de 
pînă acum, urindu-le tot
odată, în viitoarea lor acti
vitate, succese și mai fru
moase. tn numele absolven
ților a răspuns Constantin 
Drăqan. Mulțumind profe
sorilor pentru grija cu care 
l-a îndrumat pe calea însu
șirii profesiunii, el a expri
mat dorința ini regii promo
ții ca, acolo unde vor lucra, 
în dileritele ramuri ale ac
tivității economice, sd nu 
precupețească nici un efort 
pentru a face fată cu com
petentă cerințelor impuse 
de dezvoltarea economiei 
noastre socialiste.

In cinstea absolvenților, 
formația de estradd a insti
tutului a prezentat, apoi, nn 
frumos program artistic.

I. A.

In timpul șederii In 
București, tovarășa 
Lotte Ulbricht a vizi
tat Muzeul de artă, 
locuri pitorești din 
preajma Capitalei și 
noi cartiere bucurește- 
ne. In cinstea sa, tova
rășa Elena Ceaușescu 
a oferit un ceai.

Joi, tovarășa Lotte 
Ulbricht, însoțită de 
Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adu
nări Naționale, a fă
cut o vizitj la Muzeul 
de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării 
revoluționare și demo
cratice din România si 
la Muzeul Satului din 
Capitală.

Joi seara s-a înche
iat cel de-al patrulea 
simpozion de prospec
țiuni geofizice și fizica 
scoarței globului în 
țara noastră, organizat

de Academia Republi
cii Socialiste România.

La lucrările care 
s-au desfășurat timp 
de 3 zile în incinta 
Institutului de petrol, 
gaze și geologie din 
Capitală, au participat 
acad. Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al A- 
cademiei Republicii 
Socialiste România, 
acad. Sabba Ștefă- 
nescu, președintele 
secției de științe geo
logice și geografice a 
Academiei, acad. A- 
lexandru Codarcea, 
președintele Comite
tului geologic, Gh. 
Pacoste. adjunct al 
ministrului petrolului, 
cercetători din insti
tutele de specialitate, 
ingineri din întreprin
derii productive.

Referatele și comu
nicările științifice ex
puse în cadrul simpo

zionului au relevat 
progresele în domeniul 
prospecțiunilor geofi
zice și fizicii scoarței 
globului, rezultate din 
activitatea cercetăto
rilor și prospectorilor 
din țara noastră.

(Agerpres)

De clteva zile In re
giunea Suceava se 
altă un grup de tineri 
poefl, printre care : 
Marin Sorescu, Cezar 
Baltag, Constanța Bu- 
zea, Adrian Păunescu, 
Grigore Hagiu, Ilie 
Constantin.

Ei se vor tnlflnl cu 
iubitorii de poezie din 
clteva întreprinderi și 
instituții sucevene și 
vor vizita locurile și 
vestigiile ce amintesc 
de gloria Marelui Ste
fan. (I, Beldeanu)

Tabăra de pionieri și școlari de la Mogoșoaia. Peste 1 200 de 
pionieri și școlari din Capitală își vor petrece vacanta tn a- 
aeastă tabără plasată Intr-un loc pitoresc. In imagine, o în

trecere pasionantă de șah.

ATLEȚII ROMANI
Învingători la oslo

Meciul international de atle
tism dintre echipele masculin» 
ale Norvegiei și României, des* 
Ușurat pe stadionul Blslet din 
Oslo, s-a terminat aseară cu 
scorul de 111—101 puncte in 
favoarea sportivilor români. 
Atleta noștri au cîștigai 11 din 
cele 20 de probe ale tntilnirii.

C. M. DE FOTBAL 
LA RADIO

Stațiile noastre de radio vor 
transmite in perioada turneu
lui fina] al campionatului 
mondial de fotbal din Anglia 
numeroase intîlniri. Transmi
siile se vor face pe programul 
I, după următorul program:

11 iulie — ora 20,30 — Lon
dra : Anglia-Uruguay ; 12 iu
lie — ora 20,30 — Liverpool: 
Bulgaria-Brazilia ; 13 iulie — 
ora 20,30 — Birmingham:
Spania-Argentina; 15 iulie — 
ora 20,30— Londra: Uruguay- 
Franța; 16 iulie — ora 16,10
— Birmingham: Argentina- 
R. F. Germană ; 19 iulie — ora 
20,30 — Liverpool: Fortuga- 
lia-Brazilia ; 20 iulie — ora 
20,30 — Sunderland: Chile- 
Uniunea Sovietică ; 23 iulie — 
ora 16,10 — Sferturile de fi
nală de la Liverpool; 25 iulie
— ora 20,30 — Liverpool: pri
ma semifinală ; 26 iulie — ora 
20,30 — Londra : a doua semi
finală ; 28 iulie — ora 20,30 — 
Londra: meciul pentru locu
rile 3—4 ; 30 iulie — ora 16,1
— Londra : finala.

(Agerpres)

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

Cadru din filmul 
„Coliba unchiului Tom*

Ținut al 
marilor energii 
citate. In stricta vecinătate a 
termocentralei de la Craiova 
funcționează unul din uriașii 
industriei chimice românești: 
marele Combinat chimic — în 
retortele căruia, cu ajutorul 
energiei electrice, se produc 
marile procese de sinteză și 
analiză prin care iau naștere 
mii și mii de tone de produse 
chimice dintre cele mai diver
se. Alte și alte uzine și com
binate din Oltenia își primesc 
zilnic pulsațiile electrice prin 
rețelele de la termocentrala 
Craiovei, ori de la Sadu și 
astfel se (ncheie ciclul ener
getic fecund — deziderat al 
unei industrii moderne, al 
unei economii înfloritoare.

Și nu e decît un început. La 
ora actuală, termocentrala de 
la Craiova produce numai cu 
o treime din capacitatea ei fi
nală (care va fi în 1970 de 
peste 1 000 MW) urmează să in
tre în circuit Porțile de Fier, 
Rovinarii.

Iată tabloul sintetic fără de 
care escaladarea verticalelor 
termocentralei de la Craiova 
nu poate fi decît un act turis
tic banal. La urma urmei, ce 
poți vedea cu ochiul liber în- 
tr-o termocentrală, fie ea și 
de proporțiile celei de la 
Craiova 7 Agregate gigant, 
sute de metri de conducte, ca
bluri, instalații ciudate, mari

tablouri de comandă în care 
beculețe colorate și circuite 
luminoase pîlpîie și se fugă
resc într-un joc fermecător. 
Dar în epoca noastră, după 
atîtea apariții industriale, gi- 
ganții metalici nu ne mai im
presionează doar prin simpla 
lor înfățișare. Trebuie pătruns 
tilcul lor, trebuie cunoscut 
travaliul și poziția lor într-un 
context industrial amplu.

Așadar, stau rezemat de 
balustrada celui de-al patru
lea nivel din hala turbogene- 
ratoarelor și privesc imensita
tea halei, lumina ei de porțe- 
lan, alinierea turbinelor gi
gant, ascult zumzetul de 
transatlantic al nașterii Kilo
waților și încerc să alătur și 
să continui hala cu alte săli 
ale altor termocentrale și hi
drocentrale pe care le-am vă
zut... Și astfel, sala turboge- 
neratoarelor de la termocen
trala București — Sud, cu cea 
de la Ovidiu, cu cele de la 
Paroșeni, de la Doicești și de 
la Luduș, cu sala hidrogene
ratoarelor de la Bicaz și de la 
Argeș, așezate cap la cap, în 
continuarea acestei săli și în 
completarea acestui zumzet 
îmi dau o imagine de basm, 
imposibil de crezut, decît 
dacă spațiile ar putea fi abre
viate ca în literatura de anti
cipație. Iar sunetul nașterii 
nemaipomenitei energii este o 
simfonie gravă, în armonii 
cosmice, așa cum le-ar putea 
sugera rotirea galaxiilor în 
univers. Celesta muzică a 
transportului de electroni.

Curînd. odată cu intrarea în 
funcțiune a ultimului turbo
generator din această hală, se

va încheia aici, un bilanț, 
totodată o escală a drumului 
către cei 1 000 de MW din fi
nal. Prima etapă. Moment 
sărbătoresc multiplu.

In față se deschide vast ori
zontul realizării celei de a doua 
etape despre care îmi vorbeș- 
ște cu amănunte Filip Rouă- 
dedeal, directorul tehnic. Ce 
va fi această a doua etapă 
prevăzută în planul cincinal 7

Centrala va ajunge la pu
terea finală în 1968. Atunci 
vor fi produși aici 5—6 mi
lioane kilowați ore anual (mai 
mult decît producția de ener
gie electrică a României din 
1948); atunci, consumul de 
cărbuni al termocentralei va 
atinge o cantitate de 40 000 
tone pe zi (80 de trenuri a 50 
de vagoane). (Ce foc de gene
ze va arde zi și noapte aici* 
între Jiu și Amaradia 1 Căr
bunii scoși de minerii Rovina- 
-Hor își vor împlini aici mi
siunea de a se metamorfoza 
într-un fantastic transport de 
electroni — forța motrice vi
tală a celorlalte industrii).

Atunci, termocentrala de la 
Craiova va căpăta deplinăta
tea dezideratului „modern" — 
va fi printre primele termo
centrale din Europa înzestrate 
cu calculatori electronici, cu 
acea gîndire a creerelor elec 
tronice, în măsură să dirijeze 
exact, să avertizeze, să regle
ze și să dispună cu exactitate 
asupra întregului sistem de 
funcționare a termocentralei.

Cel de al doilea coș de fum 
va avea 200 de metri înălțime.

Un turn, un coș de fum de 
200 de metri înălțime ț E o 
idee 1 Va fi un loc bun pen

tru meditații. De la înălțimea 
aceea se va vedea întreaga 
panoramă industrială a Cra
iovei și se vor putea face aso
ciații directe, ca pe o hartă în 
relief, asupra evoluției alerte 
pe care o înregistrează ținutul 
istoric al oltenilor.

Vizitatorule, intrînd pe 
poarta acestui lăcaș al soare
lui, gîndește-te că te afli pe 
un teritoriu tonic care poate 
servi ca etalon al epocii 
noastre 1

Puterea 
de magnet 
a cîmpului

Calafat, în executarea acesto
ra se poate vorbi de ritmuri 
accelerate. Cea mai mare par
te din cooperativele agricole 
aparținînd acestor cinci raioa
ne, au terminat și praștia a 
III-a la porumb, iar cu recol
tatul pătoaselor se apropie de 
50 la sută.

Buruienile, pe alocuri, mai 
mari decît porumbul, orzul și 
griul cu spicele aduse (semn 
că de mult s-au copt), vorbesc 
și despre alte „hărnicii". In 
raioanele Gorj, Gilort și Ol- 
tețu prașila a Ul-a n-a fost 
executată decît pe 10—20 la 
sută din suprafața cultivată, 
iar pentru declanșarea recol-

tatului se așteaptă, probabil, 
aprobări speciale.

încă un semn de întrebare : 
combinele. Multe din acestea 
— cazul raioanelor Calafat, 
Băilești și Vînju Mare — deși 
nici n-au făcut bine botezul 
recoltatului, s-au și defectat. 
Intervenția urgentă și efici
entă a serviciului regional 
S.M.T. este necesară...

CLUJ întreținerea po-
*'LUJ rumbului, prin 

lucrări prășitoare și recolta
tul fînețelor sînt lucrările 
principale în regiunea din... 
miezul Transilvaniei. Hărni
cia țăranilor cooperatori și a 
mecanizatorilor din raioanele 
Turda, Aiud și Zalău se do
vedește și prin aceea să sînt 
pe terminate cu prașila a doua 
la porumb, iar cu cea de a 
treia au și intervenit acolo 
unde s-a simțit nevoia.

La polul opus, cei din raio
nul Huedin. De ce ? N-au a- 
vut condiții ? Cauze obiective 
nu există.

Zadarnic se caută astfel de 
cauze și de către țăranii coo
peratori din raioanele Dej și 
Năsăud, unde recoltatul fîne
țelor abia a început. Să nu fi 
ajuns fînețele în faza optimă 
de recoltare ? Greu de crezut, 
mai ales că în raioanele ve
cine : Gherla, Zalău, Aiud și 
Cluj, lucrarea este gata sau a- 
proape gata. De altceva este 
vorba aici... Mai multe ar tre
bui făcute, în special, în ce 
privește organizarea muncii, 
cointeresarea oamenilor pen
tru participarea permanentă 
la muncă.

ARRFS ...Lanurile de
Rnat? porumb ascund 

calul și călărețul. Plantele 
sînt distribuite cu precizie ma
tematică pe uriașa tablă. Nici 
un fir de iarbă. Al cui spirit 
de bun gospodar îl oglindesc? 
Al țăranilor cooperatori din 
Băcălești, Călmățui, Dăneasa, 
Balta Sărată, Titulești și Ra- 
domirești, al mecanizatorilor 
permanentizați aici. Cîte trei 
și patru prășite au aplicat cul
turilor pe întregite suprafețe.

Dumneavoastră, cei din Spi- 
neni, Măgura, Sinești, Potcoa
va și mai ales din Cîrlogani, 
de ce ați rămas în urmă cu 
prașilele ? Credeți că la toam
nă, cei cărora le vor rămîne 
pătulele neîncărcate vor fi al
ții ? Vă înșelați...

In tot sudul regiunii Argeș, 
lanurile de grîu au fost asal
tate. Deși la început de... 
drum, ritmurile atinse în ra
ioanele Găești, Drăgănești- 
Olt, Slatina și Drăgășani sînt 
apreciabile.

★
Timpul nu așteaptă. Orice 

întîrziere cu aplicarea unei 
prășite, cu recoltatul păioase- 
lor ori al fînurilor conduce, 
implicit, la pierderi de recol
te. Organizațiile U.T.C. au da
toria să asigure mobilizarea 
largă a tuturor tinerilor la 
muncă. Pentru aceasta, comi
tetele regionale, și raionale 
ale U.T.C. e bine să urmăreas
că generalizarea experienței 
bune acumulate de către frun
tași, să ajute concret la re
zolvarea greutăților ivite.

FANTOMAS :
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grivița (orele 9: 
11,15; 13,45; 16; 18,30; 21),
Gloria — Aleea I.O.R. nr. 6 — 
(orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30) , Patinoarul 23 August 
(ora 20,30), Festival grădină 
(ora 20,30).

FAȚA PIERDUTA :
Lumina (orele9,15; 1L30; 13,45; 
16,15; 18,30; 20,45), Cosmos
(orele 16; 18,15; 20,30).

FANFAN LA TULIPE :
Central (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15: 20,45),

VANINA VANIN! :
Union — 15,30; 18,15;. 20,45). 

PROGRAM PENTRU COPII :
Doina (ora 10),

SERBĂRILE GALANTE:
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,45), Popular (orele
15,30; 18; 20.45), Pacea (orele 
15,45; 18,15; 20,30)

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR :

Giulești (orele 10,30; 15,30; 18;
20.30) , Arta (orele 9; 11,15,
13,30; 16, 18,30; 21). grădină
(ora 20,30), Bucegi (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), grădi
nă (ora 20,30).

DUPĂ MINE. CANALII : 
înfrățirea între popoare (orele 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

GHEPARDUL:
Dacia (orele 9—12,30 In conti
nuare t 16; 19,45).

FIII „MARII URSOAICE' !
Buzești (orele 15,30; 18,30),
grădină (ora 20,30), Moșilor 
(orele 15; 17,30; 20); grădină
(ora 20,30).

CORĂBIILE LUNGI :
Unirea (orele 15,30; 18), .grădi
nă (ora 20,30).

ACȚIUNEA ZIMBRUL:
Tomis (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30, 18,45; 21). grădină (ora
20.30) , Aurora (orele 10; 12,1^ 
15; 17,15; 19,30), grădină (ora
20.30) .

DRAGOSTEA ȘI MODA :
Flacăra (orele 15,30; 18, 20,30), 
Miorița (orele 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21), Floreasca 
(orele 9,30; 11,45; 14: 16.15,
18.30; 20,45).

CUM SB REUȘEȘTE ÎN DRA
GOSTE :

Vitan (orele 16; 18,30).
EU SlNT CUBA :

Munca (orele 15; 17,45; 20,30), 
Volga (orele 9, 11,45; 14.45;
17,45; 20,15), Drumul Sării (o- 
rele 15; 17,45, 20,30),

VINERI 8 IULIE 1966
18,00 — Pentru cei mici: 

Filmul: „Poveste cu- carto
nașe". 18,10 — Pentru școlari : 
în vizită la Muzeul Minovici 
din Capitală. 18,40 — înotul 
în zece lecții (III). 19,00 — 
Telejurnalul de seara. 19,15 

Galeria . instrumentelor : 
Orga. 19,30 — Atlas folcloric.: 
Zona Oaș. 20.00 — Săptă- 
mîna. 21,00 — Avanpremiera 
21,15 — Teleglob — emisiune 
de călătorii geografice. 21,45 —> 
Varietăți pe peliculă. 22,00 — 
Recital Chopin 22,30 — Tele
jurnalul de noapte 22.40 — 
Buletinul meteorologic 22,45 
— închiderea emisiunii



Sâ înceteze acțiunile agresive

ale Statelor Unite in Vietnam! Delegația
romana

Ecoul internațional al Declarației
statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Pe toate meridianele 
lumii continuă demon
strațiile de protest, luă
rile de poziție ale opi
niei publice Împotriva 
noilor acțiuni agresive 
ale S.U.A., în Vietnam

a plecat 
spre patrie

Declarația cu privire la a- 
gresiunea S.U.A. în Vietnam 
adoptată de statele socialiste 
participante la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consulta
tiv care a avut loc la Bucu
rești a stîrnit un ecou deose
bit în întreaga lume. Agen
țiile internaționale de presă 
și posturile de radio au trans
mis în cursul zilei de joi largi 
extrase din acest important 
document. Agențiile de presă 
și posturile de radio din sta
tele participante la Tratatul 
de la Varșovia au transmis 
în emisiunile lor și au publi
cat în presă textul integral 
ai Declarației.

Relatările subliniază că De
clarația condamnă cu hotărî
re agresiunea americană în 
V tnam și că statele sociali
ste semnatare își exprimă so
lidaritatea cu lupta eroică a 
poporului vietnamez împotri
va agresorilor, 
în evidență
din Declarație în care se 
spune să statele partici
pante la Consfătuire acordă 
și vor acorda sprijinul multila
teral necesar pentru respin
gerea agresiunii americane, 
pentru apărarea libertății, uni
tății și independenței Vietna
mului.

Agenția France Presse a 
transmis numeroase extrase 
din declarație, subliniind că 
acest document „ane caracte
rul unui avertisment solemn"

Este scoasă 
acea parte

și cuprinde „o condamnare 
fără apel a acțiunii Statelor 
Unite". Agenția relevă 
aprecierea din Declarație că 
există o incompatibilitate fla
grantă între continuarea răz
boiului în Vietnam și afirma
țiile Statelor Unite că ar dori 
să se angajeze pe calea dezar
mării. Scoțînd în evidență fap
tul că statele participante la 
Consfătuire s-au pronunțat 
pentru respectarea drepturilor 
poporului vietnamez la inde
pendență națională, unitate și 
integritate teritorială și au 
exprimat sprijinul lor pentru 
programul în patru puncte a 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și pentru pro
gramul în cinci puncte al 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
France Presse arată că de
clarația cere aplicarea strictă 
a acordurilor de la Geneva, 
încetarea ostilităților și lichi
darea bazelor militare ameri
cane din Vietnamul de sud. Se 
relevă, de asemenea, apelul 
adresat de statele participante 
la Tratatul de la Varșovia 
tuturor țărilor cărora Ie este 
scumpă pacea de a se uni 
într-un front de luptă împo
triva agresiunii americane.

în relatarea sa din Bucu
rești, corespondentul agenției 
Reuter înserează avertismentul 
ferm dat de țările participante 
la Consfătuirea de la București 
a Tratatului de la Varșovia 
guvernului Statelor Unite în 
legătură cu răspunderea pe 
care și-o asumă în fața între-

gii omeniri pentru continuarea 
și extinderea războiului din 
Vietnam și pentru toate con
secințele care ar decurge din 
aceasta. Corespondentul arată 
că semnatarii Declarației con
sideră că urmările războiului 
din Vietnam complică în mod 
serios situația internațională 
și capătă un caracter nou, mai 
periculos, pentru cauza păcii 
și securității generale. Este re
produsă aprecierea că războiul 
dus de Statele Unite în Viet
nam constituie cea mai cinică 
expresie a liniei agresive a po
liticii imperialiste americane.

în relatările despre conținu
tul Declarației, agențiile ame
ricane United Press Interna
tional și Associated Press fac 
cunoscut că țările participan
te la Tratatul de la Varșovia 
sînt gata să ofere voluntarilor 
lor posibilitatea de a pleca în 
Vietnam, la cererea guvernului
R. D. Vietnam, pentru a ajuta 
poporul vietnamez în lupta 
împotriva agresorilor ameri
cani. Agențiile remarcă și acea 
parte din Declarație în care 
este condamnată extinderea 
războiului în țările vecine cu 
Vietnamul — Laos și Cambod- 
gia.

Agenția U.P.I. scoate în evi
dență pasajul din Declarație 
în care se spune că guvernul
S. U.A. încearcă să impună pe 
calea armelor populației din 
Vietnamul de Sud rînduirile 
care-i sînt pe plac, să men
țină acolo un regim putred de 
dictatură militară, profund 
detestat de popor, regim care 
se menține numai pe baione
tele americane.

Miercuri. s-a desfășurat la Flo
rența o demonstrație în cadrul că
reia circa 1 000 de cetățeni au 
protestat împotriva raidurilor avia
ției americane asupra orașelor din 
R. D. Vietnam. Demonstranților li 
s-a alăturat profesorul universitar 
Giorgio La Pira, fostul primar al 
Florenței, care a declarat : „Am 
venit aici pentru că este de dato
ria mea. Bombardamentele S.U.A. 
asupra poporului vietnamez sînt 
un lucru îngrozitor. Trebuie să 
luptăm pentru pace". Demonstran
ții s-au îndreptat spre consulatul 
american. Poliția a intervenit pen
tru a-i. împrăștia.

în numeroase întreprinderi din 
Viena, muncitorii și funcționarii 
și-au pus semnăturile pe declara
ția de protest împotriva bombar
dării de către aviația americană a 
orașelor R. D. Vietnam. în decla
rație se cere încetarea imediată a 
raidurilor și a intervenției ameri
cane în treburile poporului viet
namez.

„Bombardamentele barbare eiec- 
iuate de imperialiștii americani 
asupra suburbiilor orașului Hanoi 
șl a portului Haifong au zguduit 
conștiinfa Întregii omeniri și au 
provocat un val de indignare și 
proteste în Întreaga lume", se spu
ne în declarația dată publicității 
de Comitetul partizanilor păcii din 
Siria. Zborurile deasupra Hanoiu
lui și Haifongului, distrugerea edi
ficiilor civile și uciderea popu
lației pașnice constituie o nouă e- 
tapă a războiului de agresiune dus 
de americani 
lui democrat.

ALGER 7. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România condusă de Pompiliu 
Macovei, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, care la invitația Parti
dului Frontul de Eliberare 
Națională și a guvernului Al
gerian a participat la festivi
tățile prilejuite de sărbători
rea celei de-a patra aniversări 
a proclamării independenței 
Algeriei, a părăsit joi dimi
neața Algerul plecînd spre pa
trie.

La plecare, pe aeroportul 
Dar-el-Bieida din Alger, dele
gația a fost salutată de Belaid 
Abdessalam, ministrul alge- 
rian al industriei și energiei, 
de Abdel Aziz Maoui, minis
trul pentru problemele turis
mului, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști.

A fost de față Ion Geor- 
grscu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Alger, 
și membri ai ambasadei.

împotriva 'Vietnamu-

Membrii 
ciei Lahore 
vest) au dat publicității o de
clarație comună în care arată 
că bombardamentele aviației 
S.U.A. asupra împrejurimilor 
Hanoiului și orașului Haifong 
constituie o amenințare la a- 
dresa păcii în lumea întreagă. 
„Dacă americanii nu vor în
ceta acțiunile lor războinice, 
omenirea va fi amenințată de 
cea mai serioasă criză cunos
cută în istorie".

adunării provin- 
(Pakistanul de

la 
că 
al

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
După cum transmite TASS, 
Moscova s-a anunțat oficial 

• la 16 iulie, primul ministru 
Marii Britanii, Harold Wilson,
va sosi la Moscova. El va vizi
ta cea de-a două expoziție in
dustrială britanică.

In timpul șederii sale în 
Uniunea Sovietică, Harold 
Wilson va fi oaspetele guver
nului sovietic.

Prin intermediul radio-ului am luat cunoștință de conți
nutul Declarației cu privire la agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
adoptată în unanimitate și semnata de secretarii generali 
și primii secretari ai partidelor comuniste și muncitorești și 
de președinții consiliilor de miniștri ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Declarația subliniază că agresiunea S.U.A. în Vietnam 
crează o gravă amenințare pentru pacea lumii și pune sub 
semnul îndoielii afirmațiile cu privire la a=a-zisele „intenții 
pașnice" ale forurilor conducătoare americane. Bombardarea 
criminală a capitalei R. D. Vietnam, Hanoi, și a Portului 
Haifong, constituie un nou pas întreprins de imperialiștii a- 
mericani în extinderea și intensificarea războiului împotriva 
R. D. Vietnam —- stat socialist suveran, liber și independent.

Amenințarea la adresa păcii este — după cum se arată în 
Declarație — cu atît mai mare cu cît S.U.A. caută să extindă 
războiul asupra Laosului și Cambodgiei, încercînd totodată, 
să tîrască în războiul din Vietnam și pe aliații săi.

Ca cercetător în domeniul științelor medicale, conștient că 
progresul științei și viitorul omenirii sînt indisolubil legate 
de cauza păcii, de colaborarea internațională îmi exprim to
tala adeziune la poziția partidului și guvernului nostru — 
poziție exprimată în repetate rînduri — care militează pen
tru stingerea periculosului focar de război creat prin inter
venția S.U.A. în Vietnam.

Aprob din toată inima Declarația cu privire la agresiu
nea S. U. A. în Vietanam și alături de întregul po
por român, de popoarele celorlalte țări socialiste îmi asociez 
cerința mea ca guvernul american să pună capăt imediat 
agresiunii în Vietnam, să-și retragă trupele sale și ale sate
liților săi din Vietnamul de sud, să respecte drepturile na
ționale fundamentale ale poporului vietnamez la pace, inde
pendență națională, unitate și integritate teritorială, prevă
zute în acordurile de la Geneva din 1954.

Dr. NICOLAE CAJAL 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

Am ascultat cu interes Declarația cu privire la agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam și ne declarăm deplinul acord cu 
cuprinsul ei.

Noua și odioasa fărădelege a imperialismului american — 
bombardarea Hanoiului și Haifongului — a stîrnit un uriaș 
val de indignare în țara noastră.

Poporul nostru, a cărui poziție a fost exprimată în repe
tate rînduri prin declarațiile Partidului Comunist Român 
și guvernului Republicii Socialiste România, înfierează cu 
mînie crimele imperialiștilor americani și-și exprimă toto
dată admirația față de curajul și eroismul cu care poporul 
vietnamez ripostează agresorilor, solidaritatea cu lupta lui 
dîrză.

Viteazul popor vietnamez, care dă lovituri dușmanului, 
provocîndu-i mari pierderi în oameni și mijloace de luptă, nu 
poate fi îngenunchiat în nici un fel. In lupta sa neînfricată, 
el se bucură de simpatia popoarelor din întreaga lume, de 
sprijinul și solidaritatea frățească a țărilor socialiste. Toate 
țările socialiste au condamnat cu asprime intervenția ame
ricană în Vietnam, încălcarea dreptului sacru al poporului 
vietnamez de a-și reglementa problemele în conformitate cu 
interesele și voința sa. Țările socialiste acordă un important 
ajutor politic, moral și în mijloace de apărare poporului 
vietnamez.

Ne exprimăm pe această cale, alături de toți tinerii din 
uzina noastră, deplina adeziune față de poziția partidului și 
a statului nostru, a întregului popor român care, însuflețit 
de sentimentele solidarității internaționaliste, sprijină cu con
secvență și hotărîre lupta eroică a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii imperialismului american, pentru apărarea 
independenței și suveranității sale naționale. Așa cum se 
arată și în Declarația cu privire la agresiunea S.U.A. în Viet
nam, guvernul american trebuie să înceteze agresiunea în 
Vietnam, să respecte dreptul poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta, fără vreun amestec din afară.

DORIN ION
lăcătuș 

VRABIE ION 
sudor

Uzinele „Vulcan" — București

i SCURT

Aspect din timpul unei demonstrații a locuitorilor din Bru
xelles împotriva mutării sediului N.A.T.O. pe teritoriul Bel

giei

S0HOM

Convorbirile

ang/o - franceze

LONDRA 7 (Agerpres). 
— în continuarea con
vorbirilor franco-brita- 
nice începute miercuri, 
întrevederile de joi din- 
tfe premierii Pompidou 
și Wilson au fost consa
crate problemelor Co
munității Economice Eu
ropene (C.E.E.), în
cial relațiilor dintre An
glia și cele șase țări 
membre ale C.E.E.

spe-

După încheierea ședinței de 
dimineață nu s-a făcut nici un 
fel de precizări în legătură cu

La Londra, în Trafalgar Square a avut loc o mare demon
strație a noii organizații de tineret: „Tineretul în favoarea 
păcii în Vietnam". In continuare, demonstranții s-au îndrep
tat spre Downing Street pentru a înmina o scrisoare de 

protest premierului britanic

Lucrările Consiliului Biroului
International de Educație

GENEVA 7 (Agerpres). — La Geneva s-au desfășurat lucră
rile Consiliului Biroului Internațional de Educație (B.I.E.). 
A fost examinată cu acest prilej activitatea biroului pe baza 
unor rapoarte prezentate de directorul B.I.E. și de președin
tele Comitetului executiv.

In cadrul dezbaterilor au 
fost relevate realizările de 
pînă acum ale B.I.E. și au fost 
evidențiate căile și metodele 
de îmbunătățire a activității 
acestui organism. La propune
rea delegatului României, 
prof. univ. Miron Constanți- 
nescu, adjunct al ministrului 
Invățămîntului, Consiliul a 
aprobat desemnarea unei co
misii compuse din 21 de mem
bri care să examineze propu
nerile de îmbunătățire a acti
vității B.I.E. Comisia, din care 
face parte și un reprezentant 
al țării noastre, urmează să 
prezinte Consiliului în termen 
de șase luni un raport.

Delegațiile Cehoslovaciei și 
Ungarei au supus Consiliului 
proiectul unui nou statut al 
Biroului Internațional de E- 
ducație. S-a căzut de acord ca 
acest proiect să fie dezbătut 
într-o sesiune viitoare.

In vederea organizării celei 
de-a 30-a sesiuni a Conferin
ței internaționale pentru in
strucțiunea publică, s-a accep
tat propunerea prezentată de 
delegatul român, prof. univ. 
Stanciu Stoian, ca, pe baza ra
poartelor naționale, secretari
atul B.I.E. să elaboreze o sin
teză asupra activității mondi
ale în domeniul pedagogiei.

Ctnd, în I960, 
grupul d« studii pri
vind construirea tu
nelului de sub Cana
lul Minecii și-a alcă
tuit raportul, un val 
de optimism a străbă
tut coloanele ziare
lor din Anglia și Fran
ța. Da — se spunea 
atunci — iată visul 
nostru pe cale să se 
înfăptuiască. In cu- 
rînd vom trece 
canalul cu aceeași u- 
șurință cu care am 
face o plimbare cu 
barca pe Tamisa sau 
o excursie la Bois de 
Boulogne. Și ce bine 
o să fie atunci, etc. 
etc.

Dar, lunile au în
ceput să treacă, apoi 
anii au început să 
treacă și tunelul ră- 
mînea doar un pro
iect tehnic, fără nici 
o valoare practică, 
întrucît cele două 
guverne nu luaseră 
nici o hotărîre. 1964 
a adus oarecari spe
ranțe : Londra și 
Parisul căzuseră de a- 
cord în ce privește 
modul de finanțare a 
proiectului evaluat — 
pe atunci — la 160

milioana de lire ster
line. Totodată, foră
rile, executate pe 
uscat și sub apă, de
monstrau că, din 
punct de vedere teh
nic, construcția este 
perfect posibilă. Se 
părea, deci, că star
tul nu va mai întîr- 
zia mult.

Anul 1965 a schim
bat însă din nou con-

Joi, 7 iulie, a fost semnată la 
Berlin convenția de colaborare 
între comitetele de radio-tele- 
viziune din Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Germană. Convenția 
a fost semnat da președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune al Republicii 
Socialiste România, Virgil Ca- 
zacu și de președintele Comi
tetului de Stat al radiodifu
ziunii din R.D. Germană, prof. 
Gerhart Eisler.

La Bonn s-a anunțat în mod 
oficial că guvernul vest-ger- 
man a desemnat miercuri pe 
generalul Koehler ca delegat 
„însărcinat cu reprezentarea 
suveranității teritoriale vest- 
germane față de trupele fran
ceze staționate în Germania 
occidentală". Se precizează că 
acest delegat va asigura legă
tura între autoritățile vest- 
germane și comandamentul 
francez și „va veghea asupra 
intereselor apărării ter:*oriale" 
a Germaniei occidenta.e.

desfășurarea tratativelor, se 
știe însă că aderarea Angliei 
la Piața comună constituie 
una din problemele cele mai 
dificile între cele două țări.

Relevînd că „între cele două 
guverne există în mod vădit 
divergențe politice, de exem
plu în ce privește Vietnamul, 
N.A.T.O. și Piața Comună", 
ziarul londonez „Daily Ex
press", după ce subliniază că 
vizita lui Pompidou la Londra 
„ar putea avea o influență ho- 
tărîtoare asupra viitorului Ma
rii Britanii și Franței", se 
mulțumește să-și exprime spe
ranța că „se va stabili o co
laborare economică". „Finan
cial Times", mai modest, pune 
accentul pe „un acord proba
bil între cele două guverne, 
cu privire la proiectul unui 
tunel sub Canalul Mînecii". 
„Times" și „Guardian" adop
tă un ton mai moderat. Pri
mul subliniază că „guvernul 
britanic nu este în nici un fel 
ostil guvernului francez", iar 
al doilea consideră că primele 
întrevederi dintre oei doi pre
mieri au scos în evidență un 
„succes parțial". Aceste între
vederi, scrie „Guardian", au 
demonstrat pînă acum că „e- 
xistă mai multe puncte de ve
dere comune în ce privește 
relațiile est-vest și mai 
în ce privește urmărirea 
destinderi în Europa".

ales
unei

I 
I 
I 
I 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
8
I 
I
I

! SCURT
M MBB MB MM «MM HM

Comitetul executiv al Sin
dicatului muncitorilor din 
transporturi a cerut miercuri 
lui Frank Cousins, fostul mi
nistru al tehnologiei, recent 
demisionat, să reia conduce
rea efectivă a sindicatului pe 
care o părăsise provizoriu la 
numirea sa ca ministru și sâ 
renunțe la mandatul său par
lamentar.

Agenția V.N.A. anunță că 
fostul reprezentant al Franței 
la Hanoi, Jean Sainteny, aflat 
într-o vizită în R. D. Vietnam 
a fost primit de președintele 
Ho Și Min, și de primul minis
tru Fan Van Dong cu care a 
avut convorbiri prietenești.

Printr-o scrisoare adresată 
premierului Stephanopoulos, A- 
nostis Loras, subsecretar de 
stat in Ministerul de Finanțe, 
și-a prezentat demisia din gu
vernul grec. Demisia i-a fost 
acceptată.

La Kyoto s-a încheiat 
dimineața cea de-a cincea 
siune anuală 
ministerial 
japonez. Lucrările 
menționează agenția U.P.I., 
s-au desfășurat sub afluxul 
unor puternice demonstrații 
antiamericane soldate, in une
le cazuri, cu incidente grave.

La sfîrșitul sesiunii a fost 
dai publicității un comunicat 
laconic, formulat în termenii 
cei mai vagi, despre cele dis
cutate.

joi 
se- 

a Comitetului 
mixt americano- 

sesiunii.

Ziua răscoalei

poporului sîrb
BELGRAD 7. — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite: In urmă cu 25 de 
ani, răspunzînd chemării Parti
dului Comunist din Iugoslavia, 
în localitatea Bela Țîrkva din 
Serbia partizanii au început 
atacurile împotriva cotropito
rilor fasciști. în cadrul festi
vităților consacrate aniversării 
răscoalei popoarelor iugoslave, 
la 7 iulie a fost marcată „Ziua 
răscoalei poporului sîrb".

Au avut loc depuneri de 
coroane la monumentele în 
memoria celor căzuți în lupta 
împotriva fasciștilor, manifes
tații cultural-artistice și spor
tive.

Alte manifestări consacrate 
Zilei răscoalei poporului sîrb 
au avut loc la Belgrad, Niș, 
Priștina, Svetozarevo și în alte 
orașe și sate din Serbia.

acum cîtiva ani ? Căci 
— susțineau aceste 
ziare — multe s-au 
schimbat din 1960 
pînă în 1965. Intre 
timp s-a produs o a- 
devărată revoluție în 
ce privește mijloa
cele de traversare a 
Mînecii; au fost scoa
se în evidență posi
bilități pînă atunci 
ignorate aproape com-

țiunilor Societății 
Channel Tunnel Com
pany, însărcinată cu 
executarea tuturor lu
crărilor pregătitoare, 
era în scădere.

Pentru observatori 
era clar că aceste mo
dificări conjuncturale 
în legătură cu tune
lul rezultau din cioc
nirea de interese din
tre companiile fero-

junctura, „Rămine, to
tuși, Întrebarea dacă 
realizabil din punct 
de vedere tehnic-ingi- 
neresc, un tunel este 
intr-adevăr necesar". 
Această remarcă, 
făcută de ziarul lon
donez „Times", a fost 
de fapt leit-motivul 
tuturor îndoielilor ex
primate. Adică, se în
trebau numeroase zi
are, problema econo
mică și cea a trans
portului sînt oare la 
fel de stringente ca și

plet. Printre acestea, 
la loc de frunte, posi
bilitatea realizării le
găturii dintre Franța 
și Anglia prin folosi
rea aparatelor de zbor 
cu perne de aer. (S-a 
vorbit chiar de un pro
iect ferm în această 
direcție).

In concluzie, se 
susținea că proiectul 
realizării tunelului pe 
sub Canalul Mînecii 
nu mai era de actua
litate și că, din acea
stă cauză, cursul ac-

viare, pe de o parte, și 
cele navale și aerie
ne, pe de altă parte. 
Care din ele, se în
trebau observatorii, 
vor avea cîștig de 
cauză ?

Potrivit ultimelor 
date, se pare că cele 
feroviare, adică cele 
interesate în constru
irea tunelului. Pro
blema tunelului este 
din nou la modă și se 
crede că, de astă 
dată, construirea lui 
este mai sigură ca

aricind. Recent, mini
strul britanic al trans
porturilor, Barbara 
Castle, a anunțat în 
Camera Comunelor și 
în Camera Lorzilor că 
o hotărîre finală „în- 
tr-un fel sau altul" va 
fi luată în mai puțin 
de 12 luni. Cm lie a 
afirmat că un nou ra
port asupra studiului 
geologic al traseului 
viitorului tunel, inclu
siv problemele finan
ciare și ae organizare 
a șantierului — pro
iectul este evaluat, 
în prezent. Ia 200 mi
lioane de lire sterline 
— va fi definitivat 
în foarte scurt timp.

Dacă, în urma actu
alei vizite a premieru
lui Pompidou la Lon
dra se va ajunge la 
un acord definiții, 
lucrările de construc
ție ar putea încep»- 
in 1969. In acesi ca:, 
potrivit ziarului e:.- 
glez „SUN", cea 
recentă data poetrj 
darea in func, ;-e -
tunelului ar
Dar, de»:g_r r. i-.- 
toare râaf-e .
rea ae prtadp»&.
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