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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a făcut joi o vizită de lucru în 
județul Ialomița. Secretarul 
general al C.C. al F.C.R. s-a 
întîlnit cu activiști de partid 
și de stat, cu constructori și 
conducători ai unor noi între
prinderi industriale, cu lucră
tori din unitățile agricole so
cialiste, interesîndu-se de sta
diul înfăptuirii hotărîrilor 
partidului în domeniul econo 
mic, social și cultural din ju
deț.

meleagurile ialomițena. 
în inima Bărăganului, leagăn 
al unor nesfîrșite lanuri de 
grîne, de porumb, de floarea- 
soarelui, la intrarea in comu
na Main, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat 
de Vasile Marin, prim-secretar 
al Comitetului județean Ialo
mița al P.C.R., președintele 
Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean, și de 
alți reprezentanți ai organe
lor Județene de partid și de 
stat.

După o scurtă discuție cu 
conducătorii organelor locale, 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R. începe vizita în cîteva 
din obiectivele economice și 
sociale din județ.

De-a lungul șoselei ce des
pică marea galbenă de griu, 
coloana mașinilor se îndreap
tă spre Slobozia. La intrarea 
în oraș, tovarășului Nicolae 
Geaușescu i-a fost prezentat 
amplasamentul viitoarei Fila
turi de bumbac, a cărei con
strucție va începe în curînd și 
care va produce anual 450 
tone de fire.

Primul popas — noua fabri
că de ulei din localitate aflată 
în faza probelor tehnologice, 
împreună cu combinatul de 
hîrtie și celuloză din paie de 
Ia Călărași, cu fabricile de 
conserve din legume și fructe 
și de nutrețuri combinate, cu 
viitoarea întreprindere de pre
lucrare a laptelui și alte în
treprinderi industriale, ea va 
contribui la valorificarea bo
gatelor resurse de materii pri
me furnizate de agricultura 
județului.

Potrivit proiectelor, în faza 
finală această unitate va pre
lucra zilnic 400 tone floarea- 
soarelui și 150 tone de soia sau 
germeni de porumb, perfor
manță care o va situa printre 
cele mai mari fabrici de acest 
gen din România. Ea este do
tată cu echipament tehnic rea
lizat în mare parte în țară, 
care va asigura în întregime 
mecanizarea și automatizarea 
proceselor tehnologice.

Deși această fabrica trebuia 
să intre în funcțiune la 30 sep
tembrie anul trecut, termenele 
au fost de mai multe ori ami
nate. In timpul vizitei în fa
brică, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut explicații 
cu privire la cauzele care au 
generat întîrzierea intrării in 
funcțiune a acestei unități și 
a relevat daunele pe care le 
produce nerespectarea terme
nelor prevăzute în plan. Secre
tarul general al partidului a 
cerut colectivului întreprinde
rii să recupereze rămînerile în 
urmă și să atingă într- un timp 
cît mai scurt parametrii pro
iectați. Primul,secrețar al Co
mitetului județean de partid și 
ing. Mircea Popel, directorul 
fabricii, au arătat că atît con
structorii, cît șî beneficiarii nu 
au luat din timp toate măsurile 
pentru a asigura desfășurarea 
lucrărilor în bune condiții. A- 
bia zilele trecute a intrat în 
probe tehnologice secția de 
extracție. Paralel cu probele 
tehnologice, fabrica a produs 
pînă acum 700 tone ulei. Vor 
fi depuse toate eforturile pen
tru a fi asigurată funcționarea 
în condiții optime a întreprin
derii, recuperarea pierderilor 
cauzate.

Părăsind fabrica de ulei, 
secretarul general al partidu
lui se îndreaptă spre oraș.

Anul trecut, cînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a mai vizi
tat Slobozia i-au fost prezen
tate proiectele dc construcție 
a unui microraion prevăzut în 
planul de dezvoltare și siste
matizare a orașului. Astăzi, 
proiectele se înfăptuiesc. A- 
proapc 400 de apartamente 
și-au primit locatarii, iar alte 
1 200 apartamente sînt în con-

Pe șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase din Slobozia

strucție. Slobozia arată ca un 
adevărat șantier, pe ale cărei 
schele orașul renaște, primește 
o nouă înfățișare, indeplinin- 
du-se astfel sarcinile trasate 
de partid.

La sediul Comitetului jude
țean de partid, în fața unor 
machete, se discută viitoarea 
înfățișare a acestui oraș din. 
inima Bărăganului. Tovarășul 
Gheorghe Sapon, vicepreșe
dinte al Consiliului popular 
județean, prezintă date asupra 
desfășurării acțiunii de siste
matizare. Potrivit hotărîrilor 
partidului și statului, în urmă
torii doi ani aici vor fi con
struite 4 000 de apartamente, o 
casă de cultură, un complex 
hotelier, unități comerciale și 
alte construcții social-cultu- 
rale. Chiar la începutul viito
rului an școlar, elevii din Slo
bozia vor avea la dispoziție 
un nou liceu, cu 16 săli de cla
să, laboratoare și internat.

Discutînd cu edilii orașului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de problemele 
amplasării noilor cartiere, de 
costul construcțiilor și a reco
mandat să se țină seama de 
condițiile specifice, locale, de 
caracteristicile acestui sol bogat 
în ape freatice care aici nu 
permite ridicarea unor blocuri 
cu prea multe etaje. In fața u- 
nei machete sc raportează des
pre modul în care se realizează 
indicațiile cu privire la dez
voltarea viitoare a stațiunii 
balneare Amara de la ultima 
vizită a tovarășului Ceaușescu. 
Aici, pe malul acestui lac 
cu ape binefăcătoare, în
tr-un pitoresc cadru natural, 
au început să prindă contur 
clădirile noii stațiuni balnea
re, unele fiind de acum date 
în folosință. Din 1970, la Amara 
va fi pus la dispoziția bolna
vilor un complex sanatorial cu 
1 200 locuri, care va funcționa 
în tot timpul anului.

Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu face apoi o SGUrtă vizită în 
noul microraion în care se 
află în stadiu avansat de con
strucție aproape 120 aparta
mente. Numeroși constructori 
și locatari ai noului cartier, 
fac o călduroasă primire și 
puternică manifestare de dra
goste secretarului general al 
partidului. Prin aclamațiile și 
aplauzele lor, ei exprimă re
cunoștința lor profundă față 
de tot ceea ce se realizea
ză în acest colț de țară, 
altădată uitat și neglijat, în 
care prezentul socialist aduce

transformări îndrăznețe, ma
terializează dorințele lor, răs
punde unor năzuințe ce păreau 
odinioară de nerealizat.

Este vizitată apoi clădirea 
impunătoare a noului spital 
din localitate, care va fi dat 
în folosință în preajma celc-i 
de-a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei. Vizitînd săli dc 
operații și laboratoare caro îsi 
așteaptă utilajul, saloanele de 
tratament, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția asu
pra necesității de a se crea 
condiții optime pentru îngriji
rea bolnavilor și cere să fie 
analizate posibilitățile pentru 
utilizarea maximă a spațiului 
de spitalizare, să se studieze și 
să se găsească soluții de mărire 
a capacității dc internare cu 
încă circa 100 de paturi. Noul 
spital va satisface astfel și 
mai bine cerințele populației 
orașului și a județului, va îm
bunătăți ocrotirea sănătății 
publice.

Străbătînd străzile orașului, 
în aclamațiile miilor de cetă
țeni, care aflînd de vizită do
resc să-și salute din inimă 
oaspetele, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. însoțit de oficiali
tățile locale, se îndreaptă spre 
șantierul viitorului combinat 
chimic. Aici. în mijlocul Bără
ganului, al valurilor unduitoa
re de grîne date în pîrg, a în
ceput construirea unei noi ce
tăți a chimiei românești — 
Combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase. Ca urmare a grijii 
partidului, a politicii sale de 
industrializare, a strădaniilor 
oamenilor muncii, în județul 
Ialomița, pornit pe drumul li
nei puternice înfloriri, nu nu
mai că ogoarele vor rodi mai 
bogat, dar obiectivele indus
triale care se amplasează aici 
vor modifica structural activi
tatea și viața locuitorilor. Ia
lomița se transformă treptat 
într-un județ cu o industrie în 
plină dezvoltare, cu o econo
mie armonios echilibrată.

Combinatul chimic, prevăzut 
să fie unul din cele mai mari 
din țară, va produce anual 
900 000 tone îngrășăminte azo
toase. Chimizarea agriculturii, 
conjugată cu marile sisteme de 
irigații ce vor împînzi Bără
ganul, vor asigura aici, în grî 
narul țării, producții tot mai 
mari și constante.

Sosirea pe șantier a tovară
șului Nicolae Ceaușescu este 
salutată cu entuziasm de nu
meroși constructori.

în fața proiectelor de an
samblu, tovarășul Ștefan Co- 
valiu. directorul șantierului, dă 
explicații asupra primelor mă
suri de organizare a lucrărilor 
de construcții. Deși pentru a- 
cest an erau prevăzute inves
tiții de numai 70 milioane lei, 
constructorii s-au angajat, ca 
în cinstea Congresului al X-lea 
și a celei de-a 25-a aniversări 
a eliberării patriei, să realiz«ze 
un volum de lucrări în valoare 
d«? 90 milioane lei. Specialiștii

CONGRES AL 
PARTIDULUI

Foto : AGERPRES

au manifestat cerința ca in
stitutele de proiectare să asi
gure din timp proiectele nece
sare, iar uzinele și mîniste 
rele care asigură utilajele să 
le contracteze și să le livreze 
din vreme. Confirmînd necesi
tatea asigurării la timp a pro-

MIKCEA IONESCL 
ALEXANDRU BRAD 

CONSTANTIN ZLAVOG

(Continuare în pag. a Hl-a)

Deschiderea lucrărilor Colocviului 
„Dezvoltarea cooperării intre 
statele europene - premisă 

a unui climat de pace și securitate 
in Europa4'

Joi au început la București 
• lucrările Colocviului cu temi 

..Dezvoltarea cooperării între 
statele europene — premisă a 

• zuî climat de pace și secu
ritate in Europa", organizat sub 
auspiciile Asociației de Drept 

A Internațional și Relații Inter- 
.-raționale din România.

Colocviul oferi numeroșilor 
W participant! — specialiști în do

meniul relațiilor internaționale.

diplomați, economiști și publi
ciști — posibilitatea de a-și îm
părtăși opiniile, de a-și expri
ma puactele de vedere în legă
tură cu nm dintre problemele 
actuale de mare importanță 
pentru întărirea păcii și înțele
gerii între popoare — proble
ma securității europene.

Colocviul a fost deschis de 
prof. Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România,

membru al Consiliului Executiv 
al Asociației de Drept Interna
țional și Relații Internaționale.

Primit cu vii aplauze, acad. 
Ion Gheorghe Maurer, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele de onoare al 
Asociației de Drept Internațio
nal și Relații Internaționale, a 
rostit o cuvîntare.

(Continuare in pag. a LV-a)

Cuvintarea președintelui
Consiliului de Miniștri

; Ion Gheorghe, Maurer
Doamnelor și domnilor,

Am plăcerea să adresez un 
salut cordial participa nț ilor la 
acest Colocviu organizat sub 
auspiciile Asociației de Drept 
Internațional și Relații Inter
naționale din România. Aș 
dori să folosesc acest prilej 
pentru a vă asigura de simpa
tia profundă pe care guvernul 
român o nutrește față de e- 
forturiW dv. nobile de a con
tribui la identificarea unor 
răspunsuri viabile la marile 
probleme ale păcii și coope
rării națiunilor Europei.

Securitatea europeană ocu
pă astăzi un loc de prim rang 
între problemele majore ce 
confruntă omenirea contem
porană și aceasta pentru ra
țiuni care ni se par esențiale.

Intr-adevăr, Europa, acest 
străvechi leagăn al civilizației 
și culturii umane, care a adus 
contribuții hotărîtoare la îm
bogățirea patrimoniului mate
rial și spiritual al omenirii, a 
fost, totodată, sursa și teatruL 
unor conflagrații pustiitoare, 
care au atras în viitoarea lor
și popoarele altor continente. 

După încheierea celui de-al 
doilea război mondial, în Eu-

ropa au rămas și s-au acumu
lat un șir de probleme majo
re — cu profunde și multiple 
implicații pentru viața și li
niștea acestui continent.

In aceste condiții, preocu
parea pentru realizarea secu
rității in Europa reflectă nă
zuința tuturor popoarelor lu
mii de a trăi în pace și înțe
legere, de a-și vedea garan
tate existența și munca închi
nate progresului și bunăstării. 
O atestă, de o manieră convin
gătoare. preocuparea constan
tă a opiniei publice pentru so
luționarea acestei chestiuni, 
faptul că cercuri și personali
tăți politice, oameni de știin
ță și cultură, un număr de 
guverne s-au orientat pe a- 
ceastă cale, avansînd idei, su
gestii și propuneri în vederea 
înfăptuirii securității europe
ne. Să-mi fie îngăduit să men
ționez în această privință re
centul apel de la Budapesta, 
care formulează obiective im
portante în legătură cu ate
nuarea încordării și crearea 
unui climat de încredere și 
colaborare pașnică pe conti
nent.

Tema reuniunii dv. .Dez
voltarea cooperării între sta

• Mesajul

tele europene — premisă a u- 
nui climat de pace și secu
ritate în Europau este menită 
să pună în lumină căile esen
țiale pentru înfăptuirea accs-, 
tui deziderat major al tuturor 
popoarelor. Fiindcă. într-ade- 
văr, nevoile popoarelor sînt 
astăzi prea legate între ele ; 
interesele statelor sint prea 
strîns împletite unele cu alte
le ; obiectivele pe care Ic ur
mărim sînt prea importante 
și. pînă la urmă, tot ce stă în 
balanță e de prea copleșitoa
re gravitate, pentru a nu fi 
de acord că înțelegerea reci
procă și rezolvarea pașnică a 
divergențelor se impune cu 
tăria necesității. Sîntcm che
mați să contribuim cn toții la 
găsirea dc soluții la probleme 
care prin dimensiunile lor și 
mai ales prin consecințele ce 
decurg din felul în care vor 
fi rezolvate nu-și găsesc, In 
trecut, vreun precedent com
parabil. Dar, în condițiile în 
care știința, cu puterea ei 
prestigioasă, face ca în zilele 
noastre să se înfăptuiască 
ceea ce era considerat altă 
dată imposibil, avem temeiuri

(Continuare tn pag. a TV-a)

general
al 0. N. U„ U Thant

A Domnule președinte, dom- 
nilor delegați.

Aș vrea sâ vă transmit cele 
A mai bune urări de succes în 

activitatea dv. în cadrul a- 
cestui colocviu. Subiectul ales 
pentru discuții arată că orga
nizatorii colocviului cred — 
ji, după păr,. i :a mea, pe bună 

O dreptate — ă pacea și secu
ritatea In Europa depind de 
drrvotan in continuare a 

V arării între statele euro
pene. Inîr-o -- -ăr, mi se pare

că ceea ce este necesar este 
o cooperare sistematică și 
continuă în scopul soluționării 
numeroaselor probleme com
plexe — economice, politice 
și altele — care cer atenția 
comună a guvernelor intere
sate.

Națiunile Unite au acordat, 
de la înființarea lor, o atenție 
specială cooperării economice 
în Europa. Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa, 
creată încă în 1947, a fost

prima din cele patru comisii 
economice regionale care e- 
xistă acum. Ea a primit sar
cina de „a iniția și a partici
pa la măsuri pentru înlesni
rea unei acțiuni concertate în 
vederea reconstrucției econo
mice a Europei, ridicării ni
velului activității economice 
europene, menținerii și întă
ririi relațiilor economice ale 
țărilor europene, atît între ele,

(Continuare în pag. a TV-a)
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Însuflețit dialog
cu VIITORULHOTÂRIREA siderurgiștilor hunedoreni

Vom contribui la îmbunătățirea
structurii
Proiecțul de Directive trasează 

cu claritate jaloanele de bază ale 
dezvoltării industriei noastre si
derurgice în viitorul cincinal. Așa 
cum se știe unul dintre ele îl 
constituie îmbunătățirea substan
țială a structurii producției de 
metal, creșterea accentuată a 
ponderii oțelurilor de calitate, so
licitate într-o măsură tot mai 
mare de către industria construc
toare de mașini, aflată într-un in
tens proces de diversificare și 
dezvoltare. Pînă în 1975 — se 
specifică în Directive — produc
ția de oteluri aliate va ajunge la 
1—1,1 milioane tone. Un sfert din 
această cantitate va trece sub 
formă de lingouri printre cajela

producției
laminorului de 800 mm de la 
Hunedoara. Făcînd o comparație 
între situația de acum și cea de 
perspectivă, se poate afirma că 
„800- se va profila aproape' in 
întregime pe laminarea oțelurilor 
aliate și înalt aliate a căror pon
dere va ajunge la peste 81 Ia 
sută față de 35 la sută cît e în 
prezent. E firesc deci, ca în dez
baterea celor două documente 
elaborate de partid — Tezele și 
proiectul de Directive — dezba
tere care a avut loc cu toți comu
niștii secției, printre problemele 
cele mai frecvent abordate să fi
gureze și răspunderile care de
curg din preluarea acestei sarcini 
deosebite. A reieșit din cuvîntul &

numCTOși vorbitori că în ultimul 
timp laminorul a intrat într-o 
fază de intense pregătiri și în
noiri pentru a putea face față cu 
succes sarcinilor care îl așteaptă. 
In locul cuptoarelor destinate în
călzirii lin go urii or — vechi și de
modate — au fost construite al
tele noi, mai numeroase, care asi
gură o productivitate mult spo
rită. Secția a fost dotată cu uti
lajele necesare, macarale Tiegler 
pentru scos lingouri, mașini de 
frezat Ia cald, mașini de cojit 
și de polizat bare, la rece

Ab. BALGRADEAN

(Continuare în pag. a Il-a)

CIMPUL UNEI VASTE
activități geologice

prof. dr. docent LAZĂR PAVELESCU

Unul din principiile de bază 
ale politicii de industrializare 
socialistă a țării și de dezvol
tare cu prioritate a industriei 
grele — politică dusă cu consec
vență de Partidul Comunist 
Român — este folosirea cit mai 
deplină a posibilităților interne, 
printre care și valorificarea 
maximă a resurselor naturale 
existente în subsolul țării noas
tre. Nu întîmplător ne-am obiș
nuit să găsim în fruntea progra
melor de dezvoltare a econo
miei naționale capitolul cu sar
cinile care revin activității geo
logice de ale cărei rezultate 
practice este direct legată lăr
girea bazei de materii prime, 
condiție esențială a întregii dez
voltări economice a țării.

Din aplicarea consecventă de 
către partid a acestui principiu,

decurge și sarcina geologilor de 
a pune în evidență noi și i.oi 
zăcăminte minerale, de a ex
tinde mereu baza de materii 
prime necesare dezvoltării in
dustriei metalurgice feroase și 
neferoase, energetice, petroli
fere, a industriei chimice, con
strucțiilor etc. Orientarea justă 
a activității geologice este ne
mijlocit legată de întocmirea 
unor studii de sinteză pe țară, 
studii care să cuprindă rezulta
tele obținute, zonele de perspec- 

aâ permită eșalonarea lu
crărilor în funcție de importan
ța lor. Desfășurarea activității 
geologice pe un front larg și în 
mod planificat a dus la acumu
larea, în ultimii ani, a unui 
Imens material documentar.

(Continuare în pag. a II-a)
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DIALOG

CU_ VIITORUL

Activitatea geologică
(Urmare din pag. I)

Acum aînt create condițiile 
pentru a întocmi studii de sin
teză care să permită stabilirea 
ordinii de desfășurare a lucră- 

' rilor geologice. In funcție de ixn- 
i portanța lor pentru economia 

naționali Studierea genezei ză
cămintelor, stabilirea perwef- 
tivei zăcămintelor pe baza 
analizei științifice aprofustda- 
te vor contribui in cea mal 
mare măsuri la rezolvarea 
importantelor probleme care 
stau în fața cercetării geo
logice : detectarea zăcămin
telor ascunse, stabilirea de neă 
provin dl met alogen etice, petro
lifere, gazelfece etc.

Creșterea rezervelor ladnatri- 
■le de substanțe minerale u: .e 
trebuie să fie o preocupare per
manentă a geologilor. Dar da 
aceeași importanță este și pro
blema utilizării raționale a •- 
cestor rezerve. Aceasta presu
pune ca rezervele puse îtt evi
dentă să fie exploatate comp-et, 
fără pierderi. Iar prin metodele 
de exploatare folosite să nu aa 
degradeze xăcămfntul.

Geologii, inginerii — bineîn
țeles și cei tineri *1 foarte ti
neri!— din cadrul exploatărilor 
miniere și schelelor petrolifera 
trebuie să vegheze asupra ex
ploatării raționale. VoltKiu] ta 
continuă creștere a lucrărilor 
geologice și necesitatea scăderi] 
cheltuielilor pentru executarea 
lor. eer să se perfect omm 
permanent utilajele foioase ta 
cercetarea geologiei n ta ea 
creeze noi tipuri de a;* gena 
pe deplin posibil șl ea
industria no*strl să axsfc-o- 
iască utilaje Ia nbrelul tenadrfî 
modeme. Țlntad seama eă lu
crările de exploatare. 1s deo
sebi pentru minereuri, *e desfă
șoară în terenuri greu accesi
bile <1 muntoase, se impune ere- 
• rea de noi tipuri de atCaje, 
mai ales pentru forajul mediu *! 
de mică adîndme, utilaje eara 
■ă fie ușor transportabile, cu 
viteze da foraj ridicate.

Dezvoltarea continuă a teh
nicii a creat posibilitatea folo
sirii de metcaț noi de explo
rare a subsolului, care dau re
zultate superioare tehnice șl 
economice. Folosirea cit mal 
Intensă a acestor metode asi
gură ieftinirea apreciabilă a col
tului lucrărilor de cercetare, 
obținerea de Indicații precisa 
asupra zăcămintelor și permită 
orientarea clară a lucrărilor da 
explorare, evitîndu-se cheltuieli 
Inutile. în condițiile actuale de 
cunoaștere a subsolului este da 
neconceput obținerea unor date 
precise despre zăcăminte fără 
folosirea largă a metodelor de 
prospecțiuni geofizice.

Tezele și proiectul Directive
lor subliniază că pentru a duca 
mai departe procesul de edifi
care a socialismului, partidul 
va pune șl în viitor în centrul 
activității sale dezvoltarea eco
nomiei naționale, a forțelor da 
producție. înfăptuind lndustria-

Kzaraa tafcr-o eoceepț:* emisari 
ta de hisg* pacapecc**» ><5ad 
tării teal eflaeate a mcr»jr 
aafcrale. prareja ta parTr^a- 
rea accvg a Roeîtear- ta 

2ne>c£al de matari.

tâ procesa <a .-rvfte do 
ta U ta M fltaw taaa. h*

aytașttrigjtajb M-

. aii t
Astăzi, Festivalul 

intră intr-o 

nouă etapă

EDITURA TINERETULUI
Al. Duma* ! „Cel trei muș- 

Cbetirl-, vcL I—H, lei 17, M 
(colecția „Cutezătorii^

D Stelam : „Cel dfa lnnlB. 
tei X7«.

Kerry Dtnao : „Ca Ulii » 
a setă da dramuri*1, IM B^S. 
KDrrUE A PENTRU 
ljtlraturA

Maria Raenlța : _RaBef In ta
ri ar-, Jrf f.SI

îoa Mmulearu : „Curlreai la 
Rae « realii', tei -,m (..Co
lecția romane <te teri «i de

RLI1LRA POLITICĂ

Bcodax) Stugren : ..Evolnți»- 
ateu ta aetalaJ XX', id

£ufh,nn
ȘTIINȚIFIC^

SPECTROMETRUL
DE REZONANTĂ CICLOTRONICĂ

Ctatr< ta PtaTtacJta Cata*atai
d de

tata ta X-tae pru
*tata ptaaad iritata pe adj 

ta ®afiJa dtmtoarv

tre a >rr !• e socte-
Ata» ta beta rMs a setară a tutu- 
rse taa a m__za aacelxita ca ne 
e'—î poa* te fașă ta* partid.

PRODUCȚIA DE METAL
(Urmare din pag. I)

etc. In continuare, se pre
vede montarea unui motor 
pentru antrenarea separată a caj»- 
lor, a unor instalații de polizare 
mecanică pentru curățirea defec
telor superficiale la otelurile alia
te, a unei mașini de sablat cu ali
ce pentru înlăturarea acestor de
fecte etc. în același timp vor fi 
montate aparate ultramoderne 
pentru controlul calității metalu
lui și a temperaturii în cuptoarele 
adinei. întregul proces de moder
nizare — au relevat vorbitorii — 
urmărește asigurarea unei lami
nări de calitate a oțelurilor alia
te și înalt aliate, produse de 
O.S.M. și de oțelăria electrică. 
Comuniștii au evidențiat gradul 
înalt de tehnicitate a utilajelor și 
agregatelor-platformă de pe care 
laminatorii vor trebui să atace 
ștacheta .pe care cincinalul viitor 
o stabilește. Remarcînd aceste o- 
blective dezbaterea celor două 
documente se transformă într-un 
fructuos schimb de păreri, de ex
periență, devine un sol fertil în 
care au prins viață numeroase su
gestii si propuneri, privind îmbu
nătățirea activității de viitor a 
secției.

— Ajustajul, arată inginerul 
Vasile Sauca, adjunctul șefului de 
secție, reprezintă o parte deosebit 
de importantă a laminorului : aici 
se dă aspectul finit al laminatelor. 
El nu dispune însă în prezent, 
de mijloacele corespunzătoare. 
Noua stație de flamare nu se 
dă încă în funcțiune, deși e 
terminată, iar mașina de cablat și 
polizoarcîe n-au fost montate.

deți au sosit de multă vrea». 
Propun să *a uT**r!eze *n pmo* 
da de vxră si toamnă prtdnEjea 
halei, awe tarea și darea în fac
țiune a agregatnor dm a^nstag 
fără de care nu ie poala concepe 
lamina n-a unei rwti+ițj afj» ae 
miri de oțehui aliate, ma este 
cea prevăzută pentru vntonJ 
cânana!. Consider, de tMimin. 
că ar fi bine *1 *a acopere depo
zitul de laminate. O aacaaeAea *o- 
luție este impus* de ccnebțhle 
atmosferice. Fiind așezate in 
diata apropiere a eocaerifl. peste 
laminate se depune mult caid de 
fier ceea ce face ca aiirrile de 
oțeluri să nu mai poată fi identi
ficate.

Vorbitorii l-au refarit pe larg 
la pregătirile care trebuie ta »e 
fac* de pe acum, pentru punerea 
la punct a procesului tehnologic 
optim de laminare a mărcilor de 
oțeluri de calitate, ce vor fi ela
borate în viitor, astfel ca lamina
rea lor să se poată face în condi
ții bune, fără stagnări și grentăți.

— De multe ori, s-a argumen
tat, oțelul silicios sau cel aliat, cu 
aluminiu, crapă sau primește fi
suri în procesul de laminare care 
în exterior nu se observă. Pînă 
acum n-am descoperit cauza a- 
cestui fenomen. împreună cu ser
viciul de cercetări al combinatu
lui va trebui să experimentăm și 
alte procedee de încălzire și lami
nare a mărcilor respective a căror 
producție va crește mult în vii
tor.

în aceeași ordine de idei, mai
strul Ion Botu arăta că pentru 
crearea condițiilor cît mai bune 
de muncă și utilizarea cu randa-

meat taMJ>.~ a agregatelor — fără 
de care țAnfcml prevăzut nu va 
petea fi atms — se simte tot mai 
acut aeceaitatea creării într-unul 
tata ceotreia nderurgice ale țării a 
■an rrne de mecanică fină.

— Dispunem de utilaje de o 
înaltă tehnicitate — a arătat el. 
Rece nd i ti o narea unor subansam- 
ble sau producerea pieselor de 
schimb na se poate face în com- 
btaatnl nostru yi nici în alte locuri 
dm țari. Mă (îndese spre exem
plu, la mașinile de cojii lingouri 
la cald și h rece procurate din 
import care din lipsa pompelor 
de presiune stau uneori inactive. 
Ca timpul unele sînt scoase din 
trx deci ar mai putea funcționa 
multă vieme.

Acestea slnt desigur doar dteva 
dintre propunerile făcute, conți
nute fn hotlrfrea adoptată de co
muniști pentru întîmpinarea Con
gresului al X-lea, în angajamente
le pe care ei yi le-au luat. Le-am 
enumerat pentru a arăta pronun
țatul caracter de lucru al adunării, 
înaltul spirit de responsabilitate 
și competență cu care comuniștii 
au abordat sarcinile ce le revin 
lor, analiza profundă și realistă 
făcută tuturor rezervelor interne, 
capabile a fi valorificate. Din 
luările la cuvînt se remarca do
rința fiecăruia de a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea mărețului 
tahlou de edificare a patriei, ne
țărmurita încredere și adeziune 
la politica înțeleaptă a partidului, 
dorința de a se integra cu toate 
forțele în ampla opera de con
strucție a noului chip al țării în
fățișat în Teze și în proiectul de 
Directive.
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ȘTEFAN TĂNASE: „PSALM TELURIC''
Ar trebui, poate, să scriu a- 

ceste rînduri cu fulgerul secerei 
pe insomniile de galben ale Bă
răganului. Dar, bucuriile mari, 
îndelung așteptate, se consumă 
calm și firesc, ca un amurg de 
toamnă. Flacăra lor albastră di
lată In rouă numai lumina, puțin 
ostenită, din privirile poetului- 
țăran. Iar acesta trebuie să se 
întoarcă acasă. Mi-1 imaginez 
venind la București pentru un 
gest de supremă ofrandă. Cu 
mișcări ritualice, puțin intimi
date, el scoate din sîn (parcă 
din inimă) un lucru de preț : 
împăturit, cu grijă, într-o batist* 
legată la toate cele patru colțuri 
— „Psalmul teluric". Astfel în- 
cît, cu fiecare nod desfăcut, vi
sul de-o viață al artistului-plu- 
gar se eliberează, acum, pentru 
alții. Ca să ajungă, azi, la pragul 
rostirii, el a trebuit să se sus
tragă amintirilor, ocolind tăce
rea : „Hai, dați-mi drumul, 
vreau să pleo de-acum, / Mi-a 
obosite mîna, ochii, gura... / Ba
gajul mi-este gata și... la drum... 
/ M-așteaptă, cu volumul, edi
tura”.

Cutezanța actului artistic pare 
să fi înspăimîntat pe autor. Cre
atorul de frumos se justifică, 
cu simplitate demnă, în fața ce
luilalt „Creator", atestat de le
gendele cultice : „lartă-i, Doam
ne, robului tău păcătos, / Ce-a 
scris, pentru lume, frumos, I Că- 
delnițînd în cuvinte măiestre / 
Deschisele, spre mîine, ferestre". 
Spaima se convertește, în cele 
din urmă, în conștiință demiur
gic*, iar „ruga" apare ușor tru
cată. Tonul liric evită, însă, os
tentația și se încarcă cu o imen
să candoare, asemenea pînzelor 
„primitivilor". Un tulburător li
rism teluric, naiv și simplu, urcă 
din adîncurile planetei către ar
terele deschise ale poetului. 
Aici, toate elementele universu
lui capătă corespondențe agreste. 
Chiar și livrescul împrumută vi

ziuni rustice. Cuprinsul uneî 
cărți este echivalat In pogoanej 
doi „ortaci" cu mustăți sure, 
versul -și timpul, !și împletesc, 
„ca pe niște colaci", amintirile i 
la ora maternității, privirea ma
mei izbucnește „ca o ramură-n 
sus" și, răsărită La răscruce de 
drum, luna pare „un snop de 
grîu ialomițean.-" în fine, virata 
însăși se proiectează în spații 
rurale. Odatâ cu bătrlnețea, anii 
s-au strins în trup „ca-ntr-un 
patul". Nu lipsesc unele indicii

CRONICA

de franciscanism : „Fratele meu, 
plopul, zilnic se tot zbate / în 
singurătatea dintre dou* sate". 
Sentimentul fraternității cu na
tura este, desigur, pur intuitiv, 
ca în folclor, nu derivat din 
lecturi patristice.

De altfel, Ștefan Tănase ac
ceptă doar adîncul pămîntuluî 
drept sursă de inspirație. Maes
trul său este el însuși : „Sînt 
propriul meu epigon, / Eminescu 
este o constelație-aparte". Iden
tificat cu propriul eu, cu propria 
umbră, artistul se dorește aedul 
satului său. Mai ales acum, cînd 
zările s-au limpezit spre viitor 
și oboseala nu-și mai are rostul i 
„Nu-i obosită, nu, clntarea mea, 
I Litanie de dragoste-mplinită... / 
în casa asta, de miresme, grea, / 
N-aș pregeta, să scriu, nici o cli
pită. // Nici nu-1 tîrzlu... Mijeș

te-a dimineață ' Cu zări, de 
ca r cu bei e, peste țară, / C* tot 
mai nouă-i dragostea de viață, I 
Și-s tot mai mindre visele ce 
irâ". Cam inegale, rostogolin- 
du-se, uneori, pe panta facili
tății. versurile vizionare ale lui 
Ștefan Tănase, rămîn notabile, 
totuși, prin tensiunea reintineri- 
toare care le rtrăbate

Surprinzătoare, la Ștefan Tft- 
nase, dar definitorie pentru per
sonalitatea sa lirică, mi se pare 
rezerva față de tiparele speci
fice metricii populare. Căci, au
torul „Psalmului teluric" ope
rează in spiritul, șl nu cu clișeele 
folclorului. El este un artist ve
ritabil, modern cu nesfirșită in
genuitate, un „psalmist" ce into
nează cintări apocrife într-un 
veac cam ateu : „Iartâ-mă, 
Doamne, dacă duhnind a tutun, / 
Rănile pămîntului le pipăi ne
bun, / Căutînd să-i vindec tru
pul bolnav / Cu leacuri din su
fletul meu de zugrav. // ... // îți 
voi rămîne dator un volum / 
Publicat de prieteni postum. / 
Pe mormîntul meu pus, în loc de 
cruce, cu rost, / Pentru toi 
ce-am dorit să fiu șl n-am fost-

, Prin instinct artistic, idilicul, 
posibil, dar reprobabil, este cen
zurat cu severitate, Iar silabele 
poetului ritmează marile teme 
ale poeziei dintotdeauna. Ca și 
Goga, poetul-țăran își Iubește 
satul, dar nu ca un dezrădăci
nat, în amintire mistuitoare, ci 
din Interior, din însăși vatra 
lui. în cenușa stinsă mocnesc 
tot mai rar vechile litanii, iar 
cele nof înfioresc în superbe 
visuri. Ștefan Tănase le-a iscat 
în fantezie și le-a trăit cp a- 
tîta artă a devoțiunii, îneît rfn- 
durile de față ar trebui scrise 
cu fulgerul de argint al secerei 
pe insomniile galbene ale Bă
răganului.

NICOLAE BALTAG

„Există din anif 1959—1960 
și este fratele mai tinăr (cu 
II ani) și mai perfecționat 
al omefaironului. (Care, Ia 
rindu-i, este un „mini-ciclo- 
tron" — a cărui cameră are 
abia dimensiunile unei cutii 
de chibrituri).

Incepîndu-și cariera prin 
a măsura cantitatea do he
liu acumulată în praful me
teori tic (în vederea stabili
rii vlrstei meteoriților), ex- 
tinzindu-și apoi măsurăto
rile asupra altor elemenit) 
(litiu, ar<on ete.), aflate în 
cantitățile Infime de praf 
meteoritic colectat de sate
liții artificiali, îpectrometi ul 
de rezonanți elclotroniel a- 
Jutl astăzi și la determina
rea metastabilității molecu
lare.

Fenomen rece at descoperit 
și deosebit de promițător fn 
ceea ee privește, mai ales, 
explicarea unor transformări

posibile In lumea substanțe
lor organice, radioactivitatea 
— sau metastabilitatea mole
culară — se bucură de un 
mare interes la această oră. 
Spectrometrul de rezonanță 
ciclotronică este considerat 
drept instrumentul de cerce
tare adecvat, deoarece par
ticulele parcurg în el un 
drum lung, uneori de sute 
de metri, oferind astfel po
sibilitatea detectării meta- 
stabilitSțîl cu ușurință și 
precizie. Cercetările slot 
inel Ia început. Printre cei 
care se pregătesc să abor
deze sistematic acest nou și 
promițător domeniu se află 
și un colectiv de cercetători 
de la Institutul de Fizică A- 
tcmică din Cluj. în acest 
scop, la Cluj se construiește 
In prezent, un modern spec- 
trometru de rezonanță ciclo
tronică destinat unor astfel 
de cercetări.

<

ecusoane pe pareejze
3M de autocamioane ale 

întreprinderilor de trans
porturi auto șl întreprinde
rilor de mecanizare a trans
portului forestier din jude
țul Harghita poartă. In ■- 
ceste rile, un semn distinc
tiv : un ecuson cu inscripția 
„Participant la olimpiada 
șoferilor — 19C9", lipit pe 
parbriz. în cadrul probelor 
practice ale fazei pe între
prinderi a acestei competiții, 
organizațiile U.T.C. si con
ducerile administrative ur
măresc modul de folosire a 
timpului de lucru de către 
fiecare șofer, consumul de 
combustibil și lubrifianți, 
reducere* cheltuielilor de 
întreținere a mașinii, res
pectarea normelor de pro
tecția muncii, îndeplinirea

sarcinilor de plan pe mași
nă In tone-kilometri.

La sugestia secției organi
zatorice a Comitetului jude
țean Harghita al U.T.C., in 
taloanele de participare se 
trec $1 observații ale mili
ției cu privire ia atitudinea 
morală și civică a șoferului 
(intervenția sa fn cazuri dc 
accidente de circulație, aju
torul acordat colegilor etc.).

Direcția întreprinderii de 
transporturi auto Odorheiul 
Secuiesc va repartiza frun
tașilor competiției — șoferi
lor cu cole mai multe pune-> 
te acumulate — primele ma
șini noi care vor sosi în în
treprindere. Un stimulent în 
plus, pe lingă premiile pre
văzute fn regulamentul o- 
limpiadei.

C. POGACEANU

Pitești: AUTOTURISMUL 9000
De pe banda de montaj a U- 

riaei dla Pitești, a Ieșit joi al 
9**t-te« autoturism „Dacla- 
1 lat”. Cifra pooi» au impre

sar VTtMBEBlal «te 
ta ooMrtrBClarii au ți- 
maiehg*». deoarece 

■■ mcces de seanaă. 
vedere că întreprin

derea nu a Împlinit nici măcar 
un an de existență.

Uzina piteșteană a ajuns In 
prezent să asambleze zilnic a- 
prea pe M de autoturisme, folo
sind pe scară din ee în ee mai 
largă o serie de repere fabri
cate In țară.

(Agerpres)

IPEIMTOU TIMPUL
DV. ILDEEIR.

^nemo
• NOAPTEA GENERALILOR î 
Patria — 12 ; 15 ; 10 . 21 : 
București — a.30 : 11,30 : H;17.30 : 20,30.
a ARUNCAȚI BANCA IN AER t 
Republica - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, Festiva! — 9 ; 11,13 , 13,JU ; 
16 . 11.30 ; SI, Favorit — 9,15 : 11,30 :
13.45 . 16 ; 18,15 ; 20.3(1.
• S1NGEROASA NUNTA MACE
DONEANA : Luceafărul — fi ; 
11,15 ; 13.30 ; 1G ; 18,30 ; SI.
• HOAȚA VIEȚII : Victoria — fi j
11.45 ; 14,30 , 17,30 ; 20,30.
• BECKET : Cenlra] — 0,45 ; 11,30 ;
14.30.
■ ZIARISTUL : Central — 17.30 ;
20.30.
• SFINTUL LA P1NDA i Lumina
— 8,45—16,30 tn continuare i 18,45 : 
20,45.
• PIRAMIDA ZEULUI SOARE 3
Doina — 11.30 : 13.45 ; 16 : 1B.15 :
20,M).
• ANUL TRECUT LA MARIEN- 
BAD î Union — 16 : 18 . 20,15.
• AVENTURILE LUI TOM SAW
YER. MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL, PROGRAM DE DOCUMEN
TARE : Timpuri Noi — fi—21 m 
continuare.
a STRAIN ÎN CzXSA : Feroviar — 
9—13,30 In continuare ; 16 ; 18,30 ; 
20,«, Excelsior — fi : 11.15 : 13,30 : 
16 ; 18,15 ; 20.30. Melodia - 9 ; 
11,15 : 13,30 ; 1G ; 18.15 . 20,30, Mo
dern — 6.30 11.45 ; 14 ; 18,30 •
18.45 ; 21.
• Lzl DOLCE VITA : Grlvița — 
9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30.
• PROFESIONIȘTII ■ înfrățirea —
15.30 ; 18 ; 20,30
• NU VOR FI DIVORȚURI î pu- 
zeștl - 15.30 . 18.

1N UMBRA COLTULUI : Dacia
— 1,15—17 In continuare : 19 ; 21.
• PRINȚUL NEGRU Bucegi —
9.30 ; 12 ( 16 , 18,30, Ciulești —
15.30 ; 18 : 20,30, Volga — 9 : 13.45 ; 
în continuare. 18.15 : 20.30.
• ROLSS ROYCE-VL GALBEN 3 
Unirea — 15.30. PIPELE — 10.
• FEÎ DMAREȘALA : Lira —
15.30 : 18.
• VREMURI MINUNATE LA 
SPESSART • Drumul SărH —
15.30 : 18 ; 20,15.
■ NFIMBLÎNZITA ANGELICA :
Aurora — 9 : 11,15 ; 33.30 ; 18 ;
18.30 ; 20,45, Floreasca — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 Gloria - 9 ; 
11,15 : 13,30 ; lfl : 18.15 . 20.30. Tomii
— a : iris; 13.30 ; ie : te.ia.
• PENTRU ÎNCĂ PUTINI DO
LARI ! Ferentari - 15.30 : 18 ;
20.15. Cotrocenl — 15.30 . 18. SOA
RE SI UMBRA - 20.30
• PE URMELE ȘOIMULUI 1 Pa
cea — 15.45 ; 18 ; 20.15.
• LA EST DE EDEN : Viitorul —
15.30 ; 18 ■ 20.15.
• A TRĂI PENTRU A TRAI S 
Miorița — 8,30—15.30 în continuare 
18 : 20.45. Rahova — 15.30 : 18.
« ROȘII SI ALBII, IN UMBRA 
COLTULUI ! Moșilor — 15,30 ; 1A.
• PARADISUL INDRĂGOSTITI- 
LOR ! Popular - 15.30 ; 18, CIU
MA ÎN STIL PERSONA1 — 20,30.
• RIO BRAVO : Munca — 15 : 18, 
NU VOR FI DIVORȚURI — 20,30. 
« RECOMPENSE : Costtioi — 15.30; 18 ; 20,15.
• UN DOLAR GĂURIT : Flacăra 
IS J 17. VIȚELUL DE AUR - am
bele serii — 19.00
• TARZAN OMUL JUNGLEI : 
Arta — 9.15—15.45 în continuare :17.30 : 19,45.
a PASA : Crîngasl - 15.30 : 18 : 
20.15.

• ÎNCOTRO, OMULE t : Vttan - 
16.00.
• ALEXANDRU CEL FERICIT . 
Flamura — g—16 (în continuare) ; 18,15 : 20,30.
• CĂSĂTORIE PRIPITA *i Pro- 
(jreiul — 1S.3II ; Ja ; îj.30.

GKAUIAI _ CINEMA! OORAr 
■ ARUNCAȚI BANCA TN AER . 
Stadionul Dinamo — 541.30. Fesei val - 20.15.
« NEÎMBI.TNZITA ANGELICA : 
Aurora — 20.30, Tomfs — 20.30.
a ROATA VIEȚII i Doina - 20.45 
« LOVITURA PUTERNICA i Ex
poziția — 20,30.
• VICONTELE PLĂTEȘTE POLI 
ȚA î Buzești — 20,30.
• PRINȚUL NEGRU 1 Bucegl - 20,30.
• HOLLS ROYCE-UL GALBEN i 
Unirea — 20,15.
• feldmaresala ; Lira - 20,15 
e IN UMBRA COLTULUI t Moți 
lor — 20,30.
• TARZAN, OMUL JUNGLEI 
Arta — 20.30.
• ADIO,GRINGO J Vltan — 10,te
• A TRAI PENTRU A TRĂI 1 Ra hova — 20.30.
• CASATORI® PRIPITA t î Frch 
grecul — 20,00.

Opera Român* • (L* Sala Pala
tului) ; LILIACUL — ora 19.30 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : TRAVESTI — 
— ora 20,00 ; Teatrul „Barbu De- 
lavrancea" : BALUL FLORILOR 
LA LUMINA LUMINĂRII — ora 
20,00 ; Teatrul Ciulești . OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA - 
ora 18,30 ; Teatrul satirio-muzical ,,C. TănaBe" (Saia Savoy) : NU TE 
LĂSA STROE ! — Ora 19,30 ; (La 
Grădina Boema) : FEMEI, FEMEI. 
FEMEI — ora 20,06 ; Ansam))!ul 
„Perinfța" : (în Sala Teatrului 
Nottara) : PERIN1ȚA MEA — ora 19,00.

• 10,08 Limba rus*. Lecția ■ 
62-a (reluare) a 10,30 Limba apa 
niolă. Lecția a 64-a • 10,55 Mo 
nografll contemporane. Strad? 
Mare — Bacău (reluare) * H,i 
Recital Tereza Kesovia (reluare 
■ 17,30 Buletin de știri « lî|3< 
Lumea copiilor : Aventurile Iu1 
Pinocchio ; Filmul ,,Kir1 clovnu! 
• 17,30 Limba Epanlolă. Lecția r 
64-a (reluare) a 18,13 „Căpitan •* 
cursă lungă*1 — Emisiune pentr 
pionieri « 18,35 Pe scenele liric 
ale tării —■ Cluj g 1S.06 Tele-unl 
versitate. Premiul Nobel pentn 
chimie — 1968. Prezintă prof, d? 
V. Sahinf. membru coreapnnden 
al Academiei « 13,30 Telejuma 
Iul de seară p Buletin meteoro 
logic 19,55 Congresul aj X-lee 
ai P.C.R. Secvențe din marea 
dezbatere. Tema : Responsabili ta 
tea socială e 20,15 Film artistic - 
„Santinela adormită" — producție 
a studiourilor franceze. Film de 
Noel Noel. • 21,40 Monografii 
contemporane. „Drumuri" — re 
portal dc Ion Marina, realizat fn 
foruna Cornețti. județul Cluj* 
22.00 Reflector • 21,rt Mult e 
dulce si frumors:î g -'—40 Te’e- 
lurnalul de poante. îluWin me
teorologie a ?i,M Muzică ușoară. 
Cîntă Sergiu Cioiu.
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VIZITA TOVARĂȘULUIr

NECOLAE CEAUȘESCU

1
fiduclnd astfel un cald omagi* 
celui care a fost deopotrivă fi
lozof, istoric, ecrlltor fii revolu
ționar patriot.

IN JUDEȚUL IALOMIȚA
Guvernul Republicii Socialiste 

România șl Guvernul Revoluțio- 
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, în spiritul soli- 
darității fi din dorința strângerii

relațiilor de prietenie dintre po
porul român și poporul din Viet
namul de Sud, au convenit să 
stabilească relații diplomatice la 
rang de ambasadă și să facă 
schimb de ambasadori.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Simion Bughicl 
a fost eliberat din funcția da 
ministru al industriei alimenta
re, primind alte însărcinări.

Prin același Decret, tovarășul 
Gheorghe Moldovan a fost nu
mit in funcția de ministru al 
industriei alimentara.

(Urman din pag. I)

îectelor și utilajelor, tovară
șul Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca în primul rînd în 
etapa de față să se aibă !n 
vedere asigurarea unui ritm 
•usținut al lucrărilor de pe 
șantier, a unei bune organizări 
a muncii, deoarece de acestea, 
în aceeași măsură ca și de li
vrarea ritmică a utilajelor, 
depinde darea în ftincțiunela 
termen a importantei unități 
Industriale pe care au sarcina 
•-o realizeze.

Construirea unor întreprin
deri modeme în județul Ialo
mița, la care se va adăuga și 
combinatul chimic, ©a și cele
lalte obiective industriale ale 
viitorului cincinal, vor ridica 
în 197S producția globală in
dustrială a Județului de 2,1 ori 
față de cea realizată la sfîrși- 
tul anului 1969. Aceste obiec
tive industriale de mare Im
portanță pentru economia na
țională, ridicate în aceet județ 
odinioară „eminamente agri
col*4, sînt o expresie vie a pre
ocupării partidului șl statului 
nostru socialist de a asigura 
dezvoltarea multilaterală șl 
armonioasă a tuturor județe
lor și localităților țării, de a 
repartiza proporțional forțele 
de producție și a valorifica 

*<orța de muncă !n mod judi
cios pe întregul teritoriu al pa
triei, de a ridica din punct de 
vedere economie, social fi cul
tural toate acele zone care 
prin moștenirea trecutului au 
fost rămase în urmă. în cadrul 
înfăptuirii acestei politici. 
Bărăganul — recunoscut din 
totdeauna ea un mare bazin 
cerealier al țării — m înscria

viguros in constelația indus
triei contemporane românești. 

Părăsind șantierul, pe șo
seaua străjuită de plopi de 
curlnd sădiți ce mărginesc 
nesfîrșite lanuri de grlu cu 
spicul de pirg, tarlalele de po
rumb și floarea-soarelul în
tinse pină în zare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ajunge la 
întreprinderea agricolă de 
stat Dragallna. La marginea 
unui lan de grlu, Valerlu 
Mercuț, directorul întreprin
derii, informează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că unita
tea pe care o conduce cultivă 
anul acesta grtu pe B 000 ha, 
floarea-eoarelui pe 1 500 ha, 
porumb pe 1 400 ha, pe 
suprafețe Întinse sint culti
vate, de asemenea, ora, mază
re, fasole. Recoltele se anunță 
Îmbelșugate.

La întrebarea secretarului 
general al partidului dnd în
cepe recoltatul, șl ee produc
ții sint prevăzute, directorul 
răspunde că «tmbătă, cel mai 
tfrziu duminică, combinele 
vor intra in lan, iar producția 
se evaluează la S900 kg de 
grlu la ha In tarlaua 
vâ șl la 3 000 kg In 
ha pe I.AS.

Tovarășul Nicolae
cu atrage atenția asupra nece
sității de a se organiza In cei» 
mai tune condiții munca de 
recoltare In Întregul Județ, de 
a se folosi dra plin timpul 
prielnic, toate trulajde și for
ța de munci de cere dsța 
unitățile agr.cr»». pești □ a ■ 
eatta or-.ce pierderi da re
coltă

Directorul

respecți- 
med!» lt

Ceenseo-

Delegația U.G.S.R. s-a înapoiat din Franța

Pe» AGXPPBTS

Delegația Conxilîulm Central 
al Uniunii Generale a Sîudicate- 
lor din România, condus! de to
varășul Gheonche Apostol, pre- 
ședințele Consiliuluf Central, caro 
a făcut o vizită în Franța, la in
vitația Confedezației Generale • 
Muncii (C.G.T.), t-a înapoiat Joi 
•cam în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpina- 
t! de Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinta al Coosibiilni Cen- 

0 trai al U.G-SJU. de secretari ai 
CoBfum!tn Central, membri ai 

- Coantetuhri Ezecuttv. activiști ai 
V U.G-SJL

A fost de față Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

★
La plecare, pe aeroportul 

Bourget, delegația sindicală ro
mână a fost salutată de Georges 
Seguy, secretar general al C.G.T., 
Henri Krasucld și Germanie 
Guille, secretari confederați, de 
a’ți membri ai biroului confe
deral.

Au fost de față Constantin Fli- 
tan, ambasadorul României la 
Parii, fi membri ai ambasadei.

Institutul agronomic „Nlcolaa 
Bălcescu- din Capitală, a orga
nizat joi o sesiune științifică 
festivă consacrată aniversării «a 
25 de ani de la eliberarea pa
triei.

La sesiune au foit prezentate 
referate de sinteză privind ac
tivitatea de cercetare desfășu
rată în acești ani de cadrele di
dactice ale institutului, precum 
șl rezultatele cercetărilor efec
tuate la cultura plantelor de 
cîmp, în creșterea animalelor, 
în profilaxia și combaterea bo
lilor la animale.

(Agerpree)

A a pâr ut i

LUPTA DE CLASĂ
(Agorpres) Nr. I — luni, MW

!■

u

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.

MEMORIAL

ducerii partidului In districtele 
Găvle fi Norbotten. La întilnire 
a participat tovarășul Andrei Ște
fan. prim-adjunct de șef de secție 
lt CC. il P.CJL

Dbeuțide ce au avut loo cu 
această ocazie t-au desfășurat 
tntr-o

BĂLCESCU"

spună 9b telegram! — d legă
turile de prietenia dintre Adună
rile Naționale ale țărilor noastre 
m vw dezvolta continuu, spre 
htnrif. popoarelor român |I fran
cez, al păcii m hune".

(Agerprca)

fcrtreprinierti
>_ ti l*t —*• i> «wa u r»

TURUL Premiile
ROMÂNIEIprofesionale și-au

0 ETAPĂdesemnat campionii m

Atleții din școlile

CALMĂ

■ - • irșu a organizai o expozipe ae
documente inedite, mărturii ale 

. . pentru A contemporanilor despre Bâlcea-
■Maaew rteoMer acecM w 
wrL <-« prtout pe tovarl^ul 

cu epw grei* tn 
Us_r“. »jrr'. cu freunAt <S« 

pertru taâepl tr.tm 
P<nț»ctiv«

Foto: AGERFRES

•tmoifert caldi, tovirft-

eu și alți revoluționari pașop
tist! Ub loc important In expo
ziție n ocup! documentele care 
atestă legătura lui Nlcolae Băl
cescu eu frații Golești șl «Iți re
voluționari de pe meleagurile 
Argeșului. La Palatul Culturii 
din Pitești, la Muzeul din Câm
pulung. U căminele culturale 
din Rucăr, Bas co v și Rac o vi ța, 
au avut loc simpozioane cu care 
prilej a fost evocată viața și ac
tivitatea marelui revoluționar. 
Numeroși oameni ai muncii vi
zitează în aceste zile Casa me
morials Nicolae Bălcescu din 
localitatea ce-i poartă numele,

BUMAB
DEZBATEREA PROIECTE

LOR DE DOCUMENTE PEN
TRU CEL DE-AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI.

CONSTANTIN DASCĂLEB- 
CU : Creșterea rolului parti
dului In conducerea aocietâ 
ții : OVIDIU TRĂSNEA : Per
fecționarea democrației șl dez
voltarea conștiinței aoclallate ; 
AUGUSTIN ALEXA : întări
rea legalității socialista ; V. 
ENACHE : Dinamismul indus
triei românești ; OCTAVIAN 
GROZA : Perspective ale e- 
nergetlcll ; TEODOR BRA- 
TEȘ : Cercetarea științifică șl 
efectul eî economic ; SABIN 
NICA-8IBBEȘTI 1 Proprieta
tea obștească în agricultura 
cooperatist! ; NICOLAE OL- 
TIN POPESCU î Securitate «J 
colaborare In Europa ;

★MIRON CONSTANTINES CU : 
Nicolae Bfilcescu. 150 dc am 
da la naștere : I. CALIN : Do
cumente inedite referitoare la anii emigrației Iul Nlcolae 
Bălceacu ; ARMAND POP
PER ! Planificarea în contex
tul capitalismului monopolist de ctat.

OPIND:
PETRU BERAR î Note la 

„Dicționarul de etlcS pentru 
tineret" ; TEODOR GHEOR
GHIU, LUIGI VALEANU î 
Știința educației adulțllor.
CRITICA Șl BIBLIO GRAFIE

DUMITRU MÎCU S Proză 
(„Ce mult te-am iubit-, „Șatra" 
de Zaharla Stancu ; „Intrusul'* 
de Marin Preda ; „îngerul a 
•trlgat" de FBnuș Neagu ; ,,A- 
nlmale bolnave" de Nicolae 
Breban).

secții de
subingineri

La cîteva zile după ee atleții 
liceeni și-au desemnat campionii, 
Stadionul Tineretului a găzduit o 
nouă finală republicană atletici. 
De astădată la start elevii din 
școlile profesionale. Avînd un larg 
caracter de masă, competiția s-a 
disputat cu faze premergătoare 
pe clase, pe școală, pe localități 
Și pe ministerele care tutelează 
școlile ai s-a bucurat de atenție 
în rîndul elevilor si profesorilor 
de educație fizică.

în cadrul ffnalei ediției din a- 
cest an s-au obținut cîteva per
formante valoroase. Este suficient 
să enumerăm rezultatele ohtinure 
de Victor Pop (M.I.C.M.) la greu
tate : 14,12 m., Miliana Micu
(M.I.U.) la disc : 41,70 m.. Anton 
Cornel (U.C.E.C.O.M.) la prăjină : 
3,65 m., sau în cursa de 10(10 m. 
juniori II unde Nicolae Lazăr 
(M.P.) șl Anton Niculae (M.I.M.) 
au obținut un rezultat excelent : 
2’,«0” 1De asemenea am remarcat ti
neri dotați, care au început activi
tatea sportivă mal de curlnd șl 
nu s-au clasat pe primul Ioc, dar 
care au toate șansele să o 
edițiile viitoare : Stelian 
țan. Stan Tudor, Florea 
șl alții.

în comparație însă cu __ ,_
precedentă finalele campionatelor de atletism, rezervate ucenicilor, 
s-au situat la un nivel Inferior, 
atît ca valoare a performantelor 
cît șl ca număr de partlelpanți, 
cu toate că atenția Ministerului 
în vfițămîr* tulul s-a concretizat 
prin înființarea Scolii sportive E- 
nergla, școală rezervată exclusiv 
elevilor din școlile profesionale.

Aspeetiil acesta trebuie analizat 
eu grijă, deoarece școlile' profesionale au fost în decursul ani
lor un izvor bogat de atleți de 
valoare.

facfi în 
Zdren- Sandru
ediția

T, VASILIU

Etapa a f-a, desfășurat! pe dis
tanța Arad-Hunedoara ; a fost cea 
mai calmi etapă de ptnă acum a 
cqfcnpetițlei organizate ae F.R. de 
ciclism. Administrația de Stat Lato 
Pronosport si ziarul Sportul. Cea 
mai concretă' dovadă o constituie 
faptul că din cei 5* de cicliști 
care au luat startul nu mai puțin 
de 42 au terminat etapa in același 
timp cu învingătorul. Singurul lu
cru care ne va mai aminti de cei 
165 km parcurși ieri va fl, pro
babil, media orară înregistrata : 
45 km. Dar la realizarea ei a con
tribuit șl vîntul favorabil nu nu
mai dorința de autodepășire a 
cicliștilor. Din cînd în cind, poate 
numai ca... divertisment, s-a for
țat totuși evadarea din pluton. 
Dar niciodată aceasta nu a avut 
alura unei veritabile tentative. 
Nici măcar atunci cînd, la 6a km 
de la plecare, Viard, Moliei fl 
Windisch țîșnesc pentru puțin 
timp în fața plutonului. Nici cele 
două sd rlnturl nu au constituit 
prilejul unor detașări de grosul 
alergătorilor. Să dăm totuși, pen
tru meritele respective r.umele în
vingătorilor : Guy Viard la lila și 
Ștefan Suciu la Deva Se pare 
deci că înaintea ultimelor trei c- 
tape, cea de ieri a avut numai 
caracteristica unul „război al ner
vilor". în aceste condiții, outslde- 
rli Tudor Vaslle și Alexandru So
fronie au devenit umbre ale pur
tătorului tricoului galben Wanzlik 
care s-a comportat ca un cuminte 
om de nluton, singura sa sclipire 
fiind — de fapt într-un moment

oportun — la atadre. Furtunosul 
său sprint l-a adus o dorită re
vanșă in fața lui Tudar Vastie. care 
ca de altfel mai tați alergătorii 
noștri este lotușd deficitar la ca
pitolul ..sosire pe stadioane". Mal 
ales ...cînd acestea conțin șl ur.ele 
„necunoscute" datorită absenței 
unor corespunzătoare semnalizări 
a oamenilor de ordine. Bonifica
țiile de timp acordate primilor 
sosiți In etapă au mărit avansul 
lui Wanzlik cu 15 secunde față 
de Tudor Vaslle care ți-a reluat 
locui II In clasament (datorită 
bonificației de 15 secunde cu care 
a egalat pe Alexandru Sofronie 
sosit și el In plutonul fruntaș.

Azi, cea de-a 10-a etapă, Deva- 
Sibiu 111 km. Punctele de câtăra- 
re de la Apold șl Cristian pot 
pune la grea încercare pe cicliști.Clasamentul etapei : Wanzlik 
(R.D.G.) 3b 38’ 35”, Tudor Vaslle 
(România B)«3h 39' SO”, Stefan 
Suciu (Dezrobirea Brașov) 3h 40’ 
05”, Hezard (Franța) 3h 40’ 05”, 
Patzig (R.D.G.) 3h 40’ 05”, Andre
sen (Norvegia) același timp.

Clasamentul general Individual : 
Wanzlik 26 h 24’13” ; Tudor Vasțle 
26h 26'21” ; Sofronie 26ii 26’ 21” ; 
Andresen 26h 26' 39”, Ardeleanu 
26h 27’ 22” ; Grigore 2fih 27’ 23”.

Clasamentul general pe echipe : 
România B 7fih 20’ 05”, R.D.G, 79h 
21’ 48", Franța 79h 24’ 10”, Steaua 
79h 25’20”, România A 79h 25’ 59”, 
Belgia 79h 33* 04”.

• Joi în turneul internațional 
de tenis de la Wimbledon cam- 
pioanl României, Ilîe Năslase
1- a invins cu 6—2, 6—4, 3—€. 
C—3 pe francezul Barthes. Cox 
(Anglia) l-a eliminat cu 2—6. 
13—8. 9—7, 12—10 pe Ion Tiriac.

• Tn cupa Italiei la fotbal. 
Foggia a învins Cagliari cu 
3—2, iar Torino și Roma au ter
minat la egalitate : 0—0.

• Selecționatele de fotbal ale 
R.D. Germane și Chile s-au ln- 
tîlnit pentru a doua oară în de
curs ae o săptămînă. învinși in 
prima partidă cu 1—0, fotbaliș
tii din R.D. Germană și-au luat 
revanșa, clștrgînd cu scorul
2— 1 (1—0) meciul disputat 
orașul Halle.

MrnomAN

de 
în

• La Helsinki, într-un meci 
contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial de fot
bal (gruoa a 6-a europeană), 
echipa Finlandei a învins repre
zentativa Spaniei cu scorul de 
2—0 (2—0).

• în cadrul concursului in
ternațional atletic, desfășurat 
la Eschweiler, proba de arun
carea discului femei a fost câș
tigată de atleta vest-germană 
Liesel Westermann cu 60,10 m, 
urmată de Lia Manoliu (Româ
nia) 52,55 m, De Bruin (Olanda) 
50,86 m. Alte rezultate : 5 000 m: 
Roelants ~ 
400 m 
(R.F.G.) 
(R.F.G.) 
bărbați : 
19,30 m.

• Continuîndu-șî turneul în 
S.U.A., echipa masculină de 
baschet a U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 00—71 (49—36) o com
binată a cluburilor Phoenix 
Suns-Diego Rockets.

(Belgia) 13’49” 6 /10; 
plat bărbați : Kinder 
47” ; 800 m ! Tummler 

1’49” 9 / 10;
Birlenbach

greutate
(R.F.G.)

D. ȘTEFLEA

Uniunii Compozitorilor
pentra

Bavel

In domeniul lucFirilor simfaud- 
ce de mici dimensiuni compozito
rilor Cornellu Dan Georgescu 
pentru lucrarea ..Motive mara
mureșene" «1 Mihai Moldovan 
pentru lucrarea „Vitralii".

în do menim mnxlcll de casie
ri — Jucrlrl instrumentale — 
compozitorului Adrian Rațiu pen
tru ..Concertino per la muzica 
nova".

In domeniul muzicii de earne
rs — lncrâri vocale — compozi
torului Tudor Ctortea pentru 
„Cintec In doi**, madrigal pe ver
suri de Lucian Blaga.

In domeniul lncrârllor corale —* 
compozitorului Llvlu Glodeanu. 
pentru dou! madrigale pe versuri 
populare.

!■ dame ului muicologlel — lu
crări nona grafice — lui Octavian 
Coama, pentru lucrarea „Oedipul 
enescian" ti Wilhelm Berger, 
pentru lucrarea „Muzica limfa ni
ci baroc! clasică".

Ia danie ni ol muzicologiei — lu
crări <• folclor — Iul Ce meii u 
Dan Georgescu pentru „Melodii 
de joc din Oltenia".

cutiH de zi. 1> Institutul de 
construcții București.

— Electronic! aplicați, cursuri 
de zi și seral, 1® Institutul po
litehnic București.

— Cadastru funciar, cursuri 
de zi. la Institutul de construc
ții București.

— lmbunâtâțiri funciar», 
eursuri de zl la institutele poli
tehnice din Timișoara și -îași si 
Institutul de construcții Bucu
rești.

în ar.til universitar 1M0— 
1*79 se înflînțeaz! ;

— Institutul de suh'Inginert 
tfin Pitești, subordonat Institu
tului politehnic 
cu următoarele 
de zi ;

Tehnologia
rece :

— întreținere 
auto.

— Institutul 
din Baia Mare, 
stitxitului politehnic din Gluj. 
cu următoarele secții, cursuri 
ae zi :

— Mine ;
— Electromecanică minieră.
3) . Pentru următoarele spe 

calități de subingineri Înființa
te ba anul universitar 1962— 
ÎMI, vor funcționa secții si In 
următoarele institute .

— Institutul politehnic Cluj 1 
construcții civile și industriale, 
cursuri de zi și serale.

— Institutul politehnic Galați: 
Tehnologia prelucrării la 
mirsuri de zi.

— Institutul politehnic 
Tehnologia prelucrării Ia 
cursori de n.

— Institutul politehnic 
șoara : Electroenergetică. cursuri 
de zi.

4) . Concursul de admitere 
pentru toate secțiile de subin
gineri, cursuri de zi și serale, 
va avea Ioc In ziua de 5 iulie 
1969 la institutele în cadrul 
cărora sînt organizate. Se preci
zează că înscrierea șî concursul 
de admitere la Institutul de 
subingineri Baia Mare va avea 
loc la Institutul pedagogic de 3 
ani din Baia Mare, iar pentru 
Institutul de subingineri din Pi
tești înscrierea și concursul de 
admitere vor avea loc la Insti
tutul politehnic din București

înscrierea candidaților se 
facultăți 
iulie, ora

din București, 
secții, cursuri

prelucrării U
ți reparații

de subingineri 
subordonat In

înscrierea ______
face la secretariatul 
lor pină in ziua de 4 
10.

Disciplinele pentru

rece.

Iași : 
rece.

Timl-

concursul

de admitere sînt următoarele l
— La specialitățile : electro

tehnică, electronică aplicată, e- 
lectroenergeticfi, termoenerge- 
tică, tehnologia prelucrării la 
rece, montarea ți întreținerea 
utilajului chimic, construcții ci
vile și industriale, Instalații 
pentru construcții, mașini și u- 
tilaje pentru construcții, con
strucții hidrotehnice, drumuri 
și poduri, întreținere și repa
rații auto, construcții șl între
ținere feroviari, topografie mi
nieră. mine, electromecanică 
minieră, forajul sondelor și ex
ploatarea zăcămintelor de pe
trol și gaze, electromecanică 
petrolieră ; îmbunătățiri fun
ciare :

— matematici (algebră, geo
metrie plană — ffiră demon
strații — trigonometrie) — scris 
«i oral.

— fizică (mecanică, fizică 
moleculară și căldură) — scris.

— La specialitățile : metalur
gie feroasă (furnale și oțelării), 
forje și tratamente termice :

— matematici (algebră, geo
metrie plană — fără demon
strații — trigonometrie) — scris 
«i oral.

— fizică (mecanică, fizica 
moleculară și căldură) — scris.

— La specialitățile : tehnolo
gie chimică și organică, tehno
logie chimică a macromolecu- 
lelor, morărit și panificație, in
dustrii alimentare extractive, 
industrii alimentare de origine 
animală, industrii alimentare de 
origine vegetală :

— chimie organică — scris și 
oral

— mateinatică (algebră) — 
acria.

— La specialitățile : tehnolo
gie chimica anorganică, tehno
logia sillcaților și compușilor 
oxidici ;

— chimie anorganică — scris 
și oral.

— matematici (algebră) — 
scris.

— La specialitatea î cadastru 
funciar :

— matematici (algebră, geo
metrie plană — fără demon
strații — trigonometrie) — scris 
și oral.

— fizică (mecanică, optică) — 
scris.

Programele disciplinelor pen
tru concursul de admitere și 
condițiile de înscriere a candi- 
daților sînt cuprinse în broșura 
„Admiterea în învățământul su
perior" 1969.

ÎN FINALA CONCURSULUI NAȚIONAL
DE MUZICĂ UȘOARA ROMÂNEASCĂ

în domeniul cfntecelor de mani 
—compozitorilor Radu Paladi pen
tru „Tară nouă, țară dragă" pe 
versuri de Vlalcu Bîma șl Lau- 
rențiu Profeta pentru „Azi defi
lăm", pe versuri da Constantin 
Cîrjan.

In domeniul muzicii ușoare — 
compozitorului Radu Șerban pen-

S-a încheiat țrimi etapă a 
Concursului national de creație șl 
Interpretare de muzică ușoară ro
mânească, organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă în 
colaborare cu Uniunea Compo
zitorilor.

La concursul de creație, dintre 
cele 5â0 de lucrări prezentate, au 
fost selecționate 32 aparțlnind 
compozitorilor Richard Bartzer, 
Florin Bogardo, Ion Cristinolu, 
Camelia Dăscâlescu, Edmond 
Deda. Florentin Delm 
Demetrlad. Constantin 
Petre Flrulescu, Aurel 
nu. Sorin Grațianu, G 
goriu, Mlșu Iancu, Ni 
euleieu. Sergiu Malaga

9
ry Mălineanu. Petre Mihăescu, 
Horia Mo cui eseu, Temistocle 
Popa,, Lăurentlu Profeta, Elly 
Roman, Gelu Solomonescu șl Va- 
sile Vasilache junior.

Versurile acestor lucrări 
semnate de Victor Eftimiu, 
dor Mușateacu, 
Flavla Buref, ________ ___ __ ,
Ioana Diaconescu, Ovidiu Dumi
tru, Mihai Dumbravă. Aurei Fe
lea, Fred Firea, Sorin Grațianu. 
Angel Grigoriu, Romeo Torgules- 

ximilian. Alexandru 
y Mălineanu, Geor- 
îe. Eugen Mirea, 

Florina Stef, Aura! 
ipi Rădulescu.
84 de candidați, cara

«înt 
Tu- 

Mircea Block, 
Constantin Cîrjan,

l-au prezentat Ia concursul da 
interpretare, au fost selecționați 
soliștii : Anca Agemolu, Dorin A- 
nastaslu, Elena Constantineseu, 
Luiza Costache, Octavian Cadia, 
Sergiu Cioiu, Doina Cârpiniș, Dan 
Gheraalm, Daniela Gheorghiu, A- 
lexandru Jula, Puica Igiroșeanu, 
Marian Iorga, Valentina Popescu, 
George Răpcău, Angela Slmllea, 
Dan Spătaru, Doina Spătaru, 
Aqulllna Severin, Gabriela Teo- dorescu șl Aura Urzir-inu.

Prezentarea lucrării X. și a so
liștilor admiși se va uce în ca
drul finalei concursului ce va a- 
vea loc >a Mamaia In perioada 21—27 Iulie 1969.

(Agerpres)



(Urmare din pag. I)

Secretarul executiv al Comi
siei Economice a O.N.U. pentru 
Europa, Janez Stanovnik, a dat 
citire mesajului de salut adre
sat colocviului de U Thant, se
cretar general al O.N.U.

La ședința de deschidere a 
luat parte George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

în prima zi a lucrărilor au 
fost prezenți : Austria — dr. 
Wolfgang Strasser, secretar ge
neral al Asociației austriece do 
politică externa și relații inter
naționale ; Belgia — prof. Em
manuel Coppieters, director ge
neral al Institutului regal de 
relații internaționale din Bru
xelles ; Bulgaria — prof. 
Gheorghi Stefanov, șef de sec
ție la. Institutul de politica in
ternațională din Sofia ; Canada
— George Ignatieff, ambasador, 
reprezentantul Canadei în Co
mitetul pentru dezarmare, prof. 
Robert Spencer, de la Institu
tul canadian de relații interna
ționale din Toronto; Ceho
slovacia — Miloslav Lonk. cer
cetător Ia Institutul de politici 
și economie internațională din 
Praga, dr. Jaroslav Sedivy. cer
cetător Ia Institutul de politici 
și economie internațională din 
Praga : Cipru — Lefkos N de
rides, secretar al Consiliului 
juridic cipriot ; Danemarca — 
Johan Wilhjelm, directorul Se
cretariatului Societății daneze 
de politică externă ; Elveția — 
prof. Jacques Freymond, direc
torul Institutului universitar de 
înalte studii internaționale din 
Geneva ; Finlanda — Jukka 
Huopaniemi, asistent universi
tar la Institutul de politici ex
ternă ; Franța — Michel Tatu, 
redactor la ziarul „Le Monde-; 
R. D. Germana — prof. dr. 
Wilhelm Ersil, de la Institu
tul de relații internaționale din 
Potsdam — Babelsberg, dr 
Rose, de Ia Institutul de relații 
internaționale din Potsdam — 
Babelsberg; R. F. a Germaniei
— dr. Eberhard Schulz, direc
tor adjunct al Institutului de 
cercetări al Societății pentr-j 
politică externă din Bonn ; Ita
lia — Paolo Calzini. șeful Sec
ției Europa răsăriteană din In
stitutul de relații IntemațSoua’* 
din Rcrtna, Luca Pavolinl. direc
torul revistei „Rinaseita" ; iu
goslavia — dr. Dim ce Belovski, 
parlamentar, membru al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, dr. Ranko Petconci, 
redactor-șef adjunct Ia ..Revue 
de la Politique Internationale** ; 
Liban — dr. Camille A- 
boussouan, președintele Co
misiei naționale libaneze pen
tru U.N.E.S.C.O. ; Marea Brita- 
nie — prof. Franțois Duchene, 
directorul Institutului de studii 
strategice din Londra, James 
Fawcett, director de studii al 
Institutului de relații interna
ționale din Londra, sir Geoffrev 
de Freitas, parlamentar, fost 
președinte al Consiliului Euro
pei ; Mexic — dr. Manuel Al
cala Anaya, ambasador, delega
tul permanent al Mexicului la 
U.N.E.S.C.O: Norvegia — prof. 
John Șannes, de la Institutul 
norvegian de politică externă ; 
Olanda — dr. L. G. M. Jaquet, 
secretar general al Societății o- 
landeze de relații internaționa
le : Polonia — dr. Mieczyslaw 
Tomala, directorul adjunct al 
Institutului polonez de relații 
internaționale ; România — Ni- 
colae Fotino, director științific 
al A.D.I.R.I., prof. George 
Ivașcu, redactor-șef al revistei 
„Contemporanul-, membru al 
Consiliului exacutiv al A.D.I.R.L, 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, se
cretar general al A.D.I.R.L, 
prof. Costin Murgescu, membru 
corespondent al Academiei, 
membru al Consiliului executiv 
al A.D.I.R.L ; Spania — prof. 
Jesus Florentino Fueyo Alva
rez, directorul Institutului de 
studii politice din Madrid. Jose 
Bugeda Sanchis, șeful depar 
tamentului de seminarii din In
stitutul de studii politice, zia
rist la ..Pueblo", — Madrid. 
Mannuel Solana Sanz, șeful re
lațiilor publice din Institutul de 
studii politice, Madrid : S.U.A. 
— John C. Campbell, cercetător 
la Consiliul pentru relații ex
terne din Now York, Arthur 
Schlesinger jr., de la City Uni
versity, New York ; Suedia — 
Harald Hamrin, cercetător la 
Institutul de politică externă 
din Stockholm ; Turcia — prof. 
Muammer Aksoy de la Univer
sitatea din Ankara, președintele 
Asociației turce de drept | 
U.R.S.S. — dr. I. A. Kostko, se
cretar științific al Institutului 
de economie mondială și relații 
internaționale din Moscova, dr. 
I. I. Orlik, de la Institutul de 
economie mondială și relațty in
ternaționale din Moscova, prof. 
Tomașevski, de la Institutul de 
economie mondială și relații 
internaționale, din Moscova j 
O.N.U. — Janez Stanovnik, se
cretar executiv al Comisiei E- 
conomlce a O.N.U. pentru Eu
ropa ; U.N.E.S.C.O. — Pio Carlo 
Terenzio, directorul Biroului de 
relații cu statele membre.

Lucrările colocviului vor dura 
trei zile.

(Agerpres)

□□□□ EEQESS
l'HIMIHEA TIJimUIIH

III CiTIII KESEBHUUIIIO

încheierea vizitei delegației 
sindicale române in Franța 

COMUNICAT COMUN
La încheierea vizitei făcute în Franța — la invitația C-G.T. 

ăa delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, con
cisă de tovarășul Gheorgbe Apostol, președintele Consiliului 
Central a fost dat publicității un comunicat comun.

wol»
• ta îe«*-

Programul noului
francezguvern

Incidente
israeliano

egiptene

ovrr 
ta o

In așteptarea lui Rockefeller
X

Tensiune in Argentina

Cuvintarea președintelui
Consiliului de Miniștri

Ion Gheorghe Maurer
D

przrj 
aT.er- 

lrrx>- 
pentru 
intr-o

Doamnelor ii Domnilor.

Este un adevăr notoriu că 
națiunea reorezmtă o catego
ric istorică- în perspectiva 
timpului va veni. probabil. o 
vreme cînd. împlirxindu-si ro
lul ei, națiunea va dispare 
Cert este însă că astăzi aceas
tă problemă nu se o::ne : este 
sigur că națiunea, departe de 
a-și fi epuizat valențele, are 
un rol deosebit de important 
în mersul ascendent al aooe- 
tătii umane.

Este imposibil să nu se va
dă ci epoca noastră este epo
ca afirmării viguroase a na
țiunilor, a descătușării și în
floririi potențialului material

Mesajul
(Urmare din pag. I)

cu alte țări din lume*, 
părerea mea, bazele 

și securității In Europa

cît și 
După 
păcii . 
pot fi întărite în mare măsu
ră prin extinderea în conti
nuare a cooperării economice, 
de felul celei care a consti
tuit în ultimii 22 de ani con
tribuția specială a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru 
Europa. De aceea, sînt foarte 
mulțumit că secretarul execu
tiv al Comisiei a putut să par
ticipe la colocviul dv.

Cooperarea între statele eu
ropene trebuie să fie promo
vată în mod conștient și or-

» ca ea «4
* mteockaa

Chabaa Dehnas a mențin nat, de 
aaenea. că gux'ernnl francez 

eantîBBa cooperarea ccoDomi- 
că cn țările sochJîrte, colaborare 
care „capătă dimmrinni politice, 
prin aceea eă contribme la o des
tindere In Europa".

In legătură ca poziția Franței 
1b Piața comună și cu tendințele 
de lărgire a acestui organism, 
prin primirea de noi membri, 
CMba» Delmas a atras atenția 
asupra necesității ca „cei șase" 
d ie pună de acord asupra tutu
ror problemelor litigioase exis
tente între ei și asupra consecin
țelor acceptării unor noi parte
neri cu drepturi egale. „Franța, 
■ spus primul ministru, este gat» 
să participe la o rramune a șe
filor de state ai celor șase țâri 

ale Pieței comune". în 
neatăxE prnbieme- 
■apeoaăe. ^Intrarea 

___________ i te CF-F-. a ndto- 
gat DeănMs. va trebm «< tetl- 
cească rtrwctnra acesteia și na si 
o s&bească. De aceea, a arătat 
eL noi trebuie mai întii să în
tărim respectarea obligațiilor a- 
smnate de „cei șase" în special 
în domeniul agriculturii". In în
cheierea declarației sale, premie
ro! francez a exprimat fidelitatea 
noului guvern fată de alianța 
nord-atlantică.

„-Primirea călduroasa cu care 
fort întfanprnată pretutindeni.a fort întfanptnată pretutindeni, 

delegația română. a exprimat 
prietenia profundă, tradițională, 
care leagă popoarele, oamenii 
muncii și sindicatele române și 
franceze", se arată în comunicat. 
Referind u-se la 
tre conducerile 
trale sindicale, 
ti : In timpul 
s-an desfășurat 
de prietenie frățească, a avut

convorbirile 
celor două 
comunicatul 
discuțiilor, 
Intr-o atmosferă

dîn- 
cen- 
ara- 
care

LONDRA 26. — Coresponden
tul Agerpres. Liviu Rodescu, 
transmite.■ In continuarea vizi
tei pe care o face în Marea Bri
tanic, delegația parlamentară ro
mână, condusă de președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voi tec, s-a întîlnit, joi dimineață, 
cu lordul primar al Londrei, Sir 
Charles Trinder, la reședința ofi
cială a acestuia de la Mansion 
House. Membrii delegației au 
fost însoțiți de ambasadorul Va
cile Pungan, și de membri ai Ca
merei Comunelor și ai Camerei 
Lorzilor.

în cursul după-amîezii. delega
ția parlamentară română a asis
tat la desfășurarea lucrărilor Ca
merei Comunelor în cadrul că
reia, primul ministru Harold Wil
son a răspuns la interpelări ale 
deputaților britanici în probleme 
interne actuale. După aceea, de
legația M.A.N. a vizitat Camera 
Lorzilor, unde a asistat la dez
baterea unor probleme aflate în 
ordinea de zi.

★
Seara, ambasadorul Republicii 

Socialiste România în Marea Bri- 
tanie. Vasile Pungan, a oferit o 
recepție în cinstea delegației Ma
rii Adunări Naționale. Au partici
pat Anthony Wedgwood Benn, 
minktml tehnologiei ; George 
Thomaoa. ministni fără portofo
lii ; Jndidi Hart, mmiitrul plă
ților pabhce, Coronwy Roberts, 
ministru de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe și Common
weal thului, Albert Roberts, pre
ședintele grupului britanic al U- 
niuniî interparlamentare, membri 
ai Camerei Comunelor și ai Ca- 
mejei Lorzilor, conducători ai u- 
nor mari firme industriale și co
merciale.

loe un schimb de păreri asupra 
activității și preocupărilor in
terne și internaționale ale celor 
două centrale sindicale. De
legațiile Consiliului Central al 
U.G.S.R. și C.G.T. au apreciat 
că relațiile dintre cele două cen
trale sindicale s-au dezvoltat în 
spiritul principiului solidarității 
muncitorești internaționale, în 
interesul oamenilor muncii din 
cele două țări, al cauzei păcii și 
progresului social în lume-

Stabilirea unor relații normale 
între toate statele din Europa, 
bazate pe respectarea suverani
tății și independenței naționale, 
cooperare și neamestec în trebu
rile interne, se arată în comuni
cat, ar avea o influență hotărî- 
toare asupra menținerii păcii în 
Europa.

Cele două delegații și-au rea
firmat solidaritatea cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
condamnînd războiul agresiv 
dus de S.U-A. în Vietnam. Ele 
Și-au exprimat în același timp 
dorința de a se pune capăt ten
siunii existente în Orientul Apro
piat, prin soluționarea neînțele
gerii lor pe calea negocierilor în 
conformitate cu Rezoluția Consi
liului de Securitate al O.N.U, 
din noiembrie 1067.

Delegațiile Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. și C.G-T. și-au 
reafirmat voinfa de a acționa în 
permanentă pentru dezvoltarea 
și mai puternică a legăturilor lor, 
a schimburilor de delegații, in
formații si publicații, în intere- 
sul consolidării prieteniei dintre 
oamenii muncii din România și 
din Franța.

Aprecieri pozitive 
privind învăță- 

mîntul românesc
Sub egida UNESCO fi 

Institutului international
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BUENOS AIRES 26 (Ager- 
pres). — în urma unei ședinț- 
a Consiliulm național al securi
tății. care a avut loc miercuri, 
guvernul argentinian a anunțai 
adoptarea unor măsuri severe 
pentru a împiedica demonstrații
le de p.otest ale muncitorilor $i 
studenților cu prilejul vizitei pe 
care o va face la Buenos Aires, 
cu începere de duminiHL guver
natorul Nekon Rockefeller, tri
misul special al președintelui 
Nixon în America Latină. S-a 
hotărit ca cei 15 000 de membri 
ai forței de poliție din capital a

argentlmnnă șî 10 000 de militări 
să fie folosiți în acest scop, pre
cum si boliția si armata din prin
cipalele orașe ale tării.

Miercuri seara, poliția din 
Buenos Aires a pătruns cu forța 
în incinta facultății de filozofie a 
Universității din Buenos Aires, 
unde studenții s-au baricadat în 
semn de protest împotriva repre
siunilor din orașul Cordoba, de 
la sfirșitul lunii trecute și a a- 
propiatei vizite a guvernatorului 
Rockefeller. Un număr de stu- 
denti au fost arestați.

a ____
de planificare a educației, 
la ~ ' 
crările seminarului 
țional cu privire la aspectele 
administrative și funcționale 
ale planificării învâțămîntului. 
La reuniune participă experți 
neguvemamentali din țările 
europene și din celelalte con
tinente, printre care se numă
ră și conf. univ. Petru Bur- 
loiu, de la Academia de Studii 
Economice din București. Re- 
prezentantul român a pre
zentat joi un studiu despre 
„aspectele administrative șl 
funcționale ale planificării în- 
vățămintului in România*. La 
ședință a asistat, de aseme
nea, ambasadorul Valentin 
Lipatti, delegat permanent al 
Republicii Socialiste România 
la UNESCO. Saltitînd prezen
ța în sală a reprezentantului 
guvernului român, directorul 
Institutului internațional da 
planificare al educației Ray
mond Poignant, a subliniat ro
lul activ pe care România Ii 
deține în domeniul educației 
tn cadrul UNESCO. Nu
meroși alți participant s-au 
referit, de asemenea, în cuvtn- 
tul lor la însemnătatea reali
zărilor României în domeniul 
planificării învăfămtntului, ca 
parte integrantă a dezvoltării 
social-economice.

Paris au început lu- 
intema-

I

a

secretarului general
al 0. N. U., U Thant

ganizatâ intr-un cadru mai 
Larg, în interesul Europei și 
comunității mondiale. La acest 
colocviu veți studia ciile de 
dezvoltare a cooperării, ca o 
bază a păcii și securității în 
această regiune. Sînt convins 
că, în timp ce veți examina 
această problemă importantă, 
veți avea în vedere necesi
tatea unor eforturi paralele 
pentru promovarea cooperării 
cu țările din alte regiuni și, 
îndeosebi, pentru a ajuta ță
rile mai puțin dezvoltate din 
aceste regiuni să intensifice 
ritmul dezvoltării lor econo
mice. In realitate, asemenea 
eforturi paralele pot ajuta ță-

rilor europene să 
condițiile de pace 
ritate regională care 
sigur, o parte integrantă a u- 
nui sistem universal de pace 
și securitate pentru toate sta
tele și pentru toate popoarele. 
Pacea este indivizibilă și tot 
astfel este bunăstarea, care 
dă semnificație păcii și des
chide calea către ea.

Sînt convins că acest coloc
viu va aduce o contribuție 
efectivă la realizarea acestor 
obiective, strîngînd laolaltă 
oameni de știință din țările 
acestei regiuni pentru o dis
cuție științifică cu privire la 
problemele implicate.

realizexe 
și secu- 
slnt, de-

Press, rezoluția exprimă de fapt 
sentimentele senatorilor, 
să prevadă obligații 
pentru președintele 
Unite.

• AGENȚIA infor
mează că la 2C iunie a avut loc 
ta Moscova plenara Comitetului 
CeatraJ al P.C.U.S. Leonid Brej- 
aev, secretar general al C.C. al 
P.Cl\S, a prezentat raportul 
.Ca privire la rezultatele Con
sfătuirii iaternaționale a parti-

muncito
rești-. Plenara a adoptat o ho- 
tărire prin care aprobă în una
nimitate raportul prezentat.

fără 
concrete 
Statelor

Vietnamului
PARIS 26 (AgerprwJ. — La 

Paris a avut loc joi cm de-a 23-a 
ședință plenară a Conferinței 
cvadripartite asupra Vietnamu
lui.

Referindu-se la planul pre
ședintelui Nil on de Înlocuire a 
trupelor americane cu cele ale 
administrației de la Saigon, ad
junctul șefului delegației R. D. 
Vietnam, ambasadorul Ha Van 
Lau, a arătat că încercările de 
„întărire" a armatei sud-vietna- 
meze au constituit un eșec to
tal. dovedit de rezultatele înfrun
tărilor militare recente dintre 
forțele F.N.E. și cele ale admi
nistrației saigoneze din zona 
platourilor înalte. El a adăugat 
că condițiile puse de partea a- 
mericană pentru retragerea tru
pelor din Vietnamul de sud sînt 
irealizabile în practică.

Șeful delegației americane, 
Henry Cabot Lodge, a cerut a- 
nalizărea paralelă a planului în 
10 puncte prezentat de Frontul 
Național de Eliberare din Viet
namul 
puncte 
Această 
respinsă 
șefa delegației guvernului revo
luționar provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, care a ară
tat că singura bază corectă și 
rezonabilă pentru rezolvarea 
conflictului din Vietnamul de 
sud o constituie pianul în 10 
puncte prezentat de F.N.E.

Faptul că această ședință nu 
a prilejuit afirmarea unor noi 
puncte de vedere, i-a determinat 
pe observatorii politici să arate 
că „principalul ei merit îl con
stituie acela de a fi asigurat rit
micitatea lucrărilor conferinței"

de sud și a celui în 8 
al președintelui Nixon, 
cerere a fost din nou 
de Nguyen Thi Binh,

• MIERCURI a avut loc la 
Nurnberg Congresul Partidului 
Liber-Democrat din R.F. a Ger
maniei, aflat în opoziție. Con
gresul, la care au participat 400 
de delegați, a adoptat platforma 
electorală pentru alegerile ge
nerale, care vor avea loc la 28 
septembrie. Partidul Liber-De- 
mocrat se pronunță pentru sta
bilirea unor relații între cele 
două state germane, pentru sem
narea Tratatului do neproliferare 
a armei nucleare, dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor cu 
R.D. Germană șl cu celelalte 
state membre ale Tratatului de 
la Varșovia. Partidul Liber-De- 
mocrat respinge, totodată, „doc
trina Hallstein'1, potrivit căreia 
R.F. a Germaniei trebuie să 
rupă relațiile diplomatice cu ță
rile care recunosc R.D Ger
mană.

• SENATUL STATELOR U- 
NITE a adoptat cu 70 voturi 
contra 16 o rezoluție prin care 
cheamă pe actualul și viitorii 
președinți ai S.U.A. să nu anga
jeze țara în conflicte din străi
nătate, fără aprobarea preala
bilă a Congresului.

Rezoluția, prezentată de de
mocratul William Fulbright și 
republicanul John Sherman 
Cooper, este privită ca un aver
tisment pentru a nu permite 
eventuala angajare a Statelor 
Unite intr-un război similar ce
lui din Vietnam. După cum 
menționează agenția Associated

FRANCEZ 
„Le

• SUBMARINUL 
cu propulsie nucleară „Le Re- 
doutable** a efectuat marți pri
ma sa ieșire la apă. Acest sub
marin, care este primul din flo
ta franceză de război, are o lun
gime de 128 metri și un deplasa
ment la suprafață de 8 000 tone. 
El poate atinge 36 km pe oră 
la o adîncime de 300 metri. 
Echipajul său este compus din 
135 de oameni. Agenția France 
Presse informează că, spre mij
locul anului viitor, „Le Reduta- 
ble“ va fi dotat cu 16 rachete.

• GUVERNUL SPANIOL a 
anunțat miercuri seara că. In- 
cepînd de vineri, toate comu
nicațiile maritime dintre Spania 
și Gibraltar încetează. Ministrul 
de externe spaniol, Fernando 
Maria Castiella, a remis o notă 
în acest sens anibasadoru'ui 
britanic la Madrid, sir Alan 
Williams. Această măsură afec
tează linia maritimă permanen
tă dintre Algeciras și Gibraltar, 
ultima legătură care mai rămă
sese intre Spania și „stîncă".

• TIMP DE DOUA ZILE șl 
două nopți orașul Omaha, sta
tul Nebraska, a fost teatrul 
unor incidente dintre poliție și 
populația de culoare. Incidente
le au fost provocate de ucide
rea de către un polițist a unei 
tinere de culoare în timpul unei 
demonstrații. Poliția a operat 
39 de arestări.
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