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fi TINERETUL Și prin distracții 
omul se exprimă pe sine

fi RITUALUL HÎRTIILOR
■ PUNCTE DE VEDERE Iflîtiativă 

și continuitate in activitatea 
de creație regizorală

■ Normele de securitate 
a muncii 
și tehnica modernă

fi Cîteva adnotări la capitolul

„Afectivitatea"

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID 
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA SUCEAVA

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ADRESAT 

CELEI DE-A VI-A ÎNTÎLNIRIA REPREZENTANȚILOR 
COMITETELOR DE COLABORARE BALCANICĂ

L
uni dimineața^ tova
rășii Nicolae Ceaușescu, 
Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Iosif Banc și 
Virgil Trofin au sosit în 

orașul Cîmpulung-Moldovenesc, re
giunea Suceava.

Populația orașului s-a adunat în 
fața gării și pe străzi în întâmpi
narea conducătorilor de partid și 
de stat. Pe peron, la sosirea tre
nului, țărani îmbrăcați în specifi
cul port bucovinean ridică buciu
mele dînd zvon de sărbătoare. 
Oaspeții sînt primiți cu dragoste 
și ospitalitate, li se oferă ploștl, 
însoțite de tradiționala urare: 
„Poftiți, cinstiți, la mulți ani, să 
iăiți".

Prin coridoarele vil ale mulți
mii, coloana de mașini străbate 
orașul, care capătă pe zi ce trece 
un aspect tot mai modern. Așezat 
într-un! pitoresc colț de țară, stră
juit de crestele Rarăului, Cîmpu
lung-Moldovenesc se încadrează în 
peisajul măreț și generos al Buco
vinei, cu așezările el specifice ți
nuturilor de munte.

Miile de cetățeni din oraș șl din 
comunele învecinate salută cu căl
dură apariția conducătorilor la 
tribuna amenajată în fața comite
tului raional de partid, lîngă par
cul central al orașului.

Tov. Alexandru Iliescu, prim-se- 
cretar al comitetului raional de 
partid, urează conducătorilor un 
călduros „bun venit" și în cuvîn- 
tul său îi informează despre mun
ca și preocupările locuitorilor din 
raion închinate înfloririi patriei.

Primit cu vii aplauze și ura- 
le, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, mulțumind pentru 
primirea făcută, adresează tuturor 
locuitorilor orașului și raionului 
Cîmpulung un salut călduros din 
partea Comitetului Central ăl Par
tidului Comunist Român. Cîmpu- 
lungul, a spus vorbitorul, are tra
diții vechi, frumoase. Din acest 
oraș, din raion s-au ridicat nenu- 
mărați luptători care în condiții 
grele au ținut vie flacăra libertății 
și independenței. Viața pe aceste 
meleaguri frumoase n-a fost întot
deauna prea bună pentru cei mulți. 
Numai o dată cu cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare în alian
ță cu țărănimea, numai în anii so
cialismului, condițiile de viață ale 
populației din Cîmpulung, ca și ale 
tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă, s-au îmbunătă
țit și continuă să se îmbunătățeas
că. In raionul dumneavoastră s-au 
realizat multe lucruri frumoase, 
dar în anii următori el va cunoaș
te o dezvoltare și mai puternică. 
Aceasta corespunde politicii parti
dului nostru de a ridica toate re
giunile, toate raioanele patriei 
noastre la un nivel de viață cît 
mai înalt. Construcția socialismu
lui nu este posibilă fără aceasta. 
De aceea, Congresul al IX-lea al 
partidului a pus în centrul poli
ticii de industrializare a ță
rii și de modernizare a agricul
turii, de ridicare a întregii econo
mii, a științei și culturii, dezvolta
rea tuturor regiunilor și raioanelor 
patriei noastre. Desigur că nu 
vom reuși să realizăm totul din- 
tr-o dată, dar sînt sigur că raio
nul Cîmpulung va fi printre ace
le raioane care vor cunoaște o pu
ternică înflorire. Și aici, ca și în 
întreaga țară, vom parcurge încă o 
etapă importantă pe calea dezvol
tării economiei și culturii. Aceasta 
fără îndoială cere muncă din par
tea tuturor. Și noi știm că bucovi
nenii, cei din Cîmpulung, sînt oa
meni harnici, care vor răspunde cu 
însuflețire chemării partidului.

în continuare tovarășul Ceaușescu 
a spus : Natura a fost foarte dar
nică cu raionul dumneavoastră, 
aveți bogății naturale, aveți pă
duri minunate și mai presus de 
toate aveți oameni minunați — cel 
mai de preț bun pe care ne putem 
bizui. Cu aceste posibilități sîn- 
tem siguri că vom înfăptui _ ceea 
ce ne propunem pentru următorii 
cinci ani. La tot ce a creat na
tura noi trebuie să adăugăm crea
ția omului, să schimbăm înfățișa
rea raioanelor noastre, deci și a 
Cîmpulungului, să le înfrumuse
țăm, să ridicăm nivelul satelor 
noastre, să creștem oameni stăpîni 
pe o înaltă cultură și știință, oa
meni ai societății socialiste și co
muniste. Iată tovarăși ce dorește 
Comitetul nostru Central, partidul, 
de la toți oamenii muncii, deci și 
de la cei din Cîmpulung. Aceasta 
corespunde pe deplin dorințelor și 
intereselor vitale ale întregului 
popor.

în încheiere, secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a urat celor de 
față mult succes în activitatea lor, 
fericire și viață îndelungată.

După încheierea mitingului, co
loana de mașini pornește pe șo
seaua națională ce duce la Sucea

va. La Ieșirea din Cîmpulung Mol
dovenesc drumul e străjuit de sute 
de elevi și cadre didactice de la li
ceul militar „Ștefan cel Mare". 
Drepți și chipeși ca brazii, într-o 
perfectă aliniere, viitorii ofițeri dau 
onorul. Preluînd vechi tradiții de 
artă militară, pe aceste meleaguri 
unde cu secole în urmă Ștefan 
Vodă a purtat bătălii victorioase 
împotriva cotropitorilor, tinerii e- 
levi se pregătesc cu sîrguință pen
tru a deveni apărători de nădejde 
ai patriei socialiste, ai libertății și 
ai marilor realizări obținute de po
por sub conducerea partidului.

Convoiul de mașini străbate apoi 
comuna Vama, cunoscută pentru 
hărnicia oamenilor săi, mun
citori la întreprinderile fores
tiere, pricepuți crescători de 
animale. întreaga comună a ie
șit să-i întâmpine pe oaspeți. La 
Molid și la Frasin, nume ce evocă 
înfrățirea oamenilor din aceste 
locuri cu codrii seculari, în toate 
satele de pe valea rîului Suha, de-a 
lungul șoselei ce duce spre Ostra, 
ghirlande de stegulețe și flori, porți 
ornate cu cetină de brad și scoarțe 
populare conturează un peisaj plin 
de frumusețe, sensibilitate și vigoa
re, o atmosferă de mare sărbătoare 
populară. Tineri și vîrstnici au bra
țele pline de flori. Răsună cîntece. 
Pretutindeni oamenii își manifestă 
dragostea față de conducătorii de 
partid și de stat.

Cei care trăiesc în aceste așezări 
de munte au cunoscut în anii 
noștri forța înnoitoare a politicii 
de industrializare socialistă, de va
lorificare a bogățiilor naturale ale 
țării. Aici a intrat în funcțiune 
complexul minier Leșul Ursului, 
unitate industrială care prelucrea
ză în actuala etapă 400 000 tone 
minereu de cupru și pirită anual. 
Construcția acestui complex a 
schimbat și peisajul și viața oa
menilor. Drumul de pămînt care 
lega înainte vreme satele a deve
nit șosea de beton, uriași stâlpi de 
oțel poartă cablurile de înaltă ten
siune, sub pămînt s-au tăiat ga
lerii. în muntele Aluniș, unind 
valea Moldovei cu valea Bistriței, 
a fost străpuns cel mai lung tunel 
din țară. Tăietori de pădure și 
crescători de vite au învățat me
serii noi, au devenit mineri ori au 
dobîndit alte calificări industriale. 
Aceste transformări sînt prilej de 
mîndrie și îndemn pentru noi rea
lizări, temeiuri ale profundei re
cunoștințe pe care locuitorii aces
tor minunate așezări bucovinene o 
manifestă față de Partidul Comu
nist Român.

U
zina de preparare a 
minereurilor din Tarni- 
ța. Minerii și muncitorii 
i-au salutat pe oaspeți 
cu binecunoscutul „No

roc bun". La intrarea în întreprin
dere ei sînt întâmpinați de Bujor 
Almășan, ministrul minelor, de 
cadre de conducere ale întreprin
derii miniere „Vatra Dornei". în
tr-o sală, în fața machetei exploa
tării miniere de la Leșul Ursului, 
inginerul șef, Mihai Gavriliu, dă 
ample explicații cu privire la ac
tivitatea complexului minier și la 
dezvoltarea acestuia în anii cinci
nalului.

Conducătorii de partid și de stat 
se interesează de condițiile de lu
cru și de viață ale muncitorilor, 
de folosirea forțelor de muncă din 
regiune, de gradul de mecanizare 
al lucrărilor, de eficiența economi
că a mijloacelor de transport a 
minereurilor, examinează cu gri
jă problemele ridicate de specia
liști. Secretarul general al C.C. al 
partidului dă prețioase îndrumări 
privind activitatea de viitor a 
complexului minier și dezvoltarea 
așezărilor miniere.

Sînt vizitate apoi: moara de 
minereu, hala celulelor de flota- 
ție, hala filtrelor. Oaspeții urmă
resc comportarea modernelor uti
laje proiectate și construite la noi 
în țară, pun întrebări în legătură 
cu posibilitățile de a se realiza, cu 
instalațiile și utilajele existente, 
indici tehnico-economici cît mai 
înalți. Specialiștii întreprinderii, 
muncitorii și tehnicienii îi încre
dințează pe conducători că echi
pamentul cu care este înzestrată 
uzina asigură îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan, că vor 
folosi cît mai eficace investițiile 
destinate dezvoltării complexului 
de la Leșul Ursului.

La încheierea vizitei în această 
mare întreprindere industrială din 
regiunea Suceava, directorul uni
tății a arătat că prezența condu
cătorilor de partid și de stat în 
mijlocul minerilor de aici, prețioa
sele îndrumări primite constituie 
un nou și însuflețitor imbold în 
munca întregului colectiv.

Adresîndu-se sutelor de mineri, 
ingineri și tehnicieni, tovarășul

Nicolae Ceaușescu le-a transmis 
lor și tuturor muncitorilor com
plexului un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Mi
nele dumneavoastră, flotația, a 
spus vorbitorul, sînt o creație nouă. 
Tot ceea ce s-a făcut aici în cîțiva 
ani este rezultatul înfăptuirii șe- 
senalului, a politicii partidului 
nostru de industrializare socialistă, 
de valorificare superioară a bogă
țiilor patriei. Cele obținute în a- 
ceastă parte a României sînt o 
părticică din mărețele realizări de 
pe întreg cuprinsul țării, datorită 
cărora economia noastră a produs 
în 1965 de zece ori mai multe bu
nuri industriale decît în 1938, fiind 
de zece ori mai bogată acum decît 
era atunci. Acest succes l-am obți
nut paralel cu dezvoltarea agri
culturii, care asigură populației 
cele necesare, precum și un dispo
nibil de cereale, nu prea mare, dar 
pe care noi trebuie să-l sporim 
mereu. Totodată am depus eforturi 
pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii, pentru dezvoltarea știin
ței și culturii. Realizările ob
ținute în anii construcției socialis
mului arată forța creatoare a 
clasei noastre muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualilor, a 
întregului popor, care strîns unit 
în jurul partidului comunist, al Co
mitetului său Central, înfăptuiește 
neabătut linia stabilită de partid, 
de ridicare continuă a patriei spre 
o viață îmbelșugată și fericită.

Congresul al IX-lea, a spus vor
bitorul, a trasat un program vast, 
de înflorire a patriei, în centrul 
căruia se află continuarea neabă
tută a politicii de industrializare, 
baza dezvoltării întregii econo
mii, a asigurării independenței 
și suveranității naționale a Ro
mâniei socialiste. în realizarea a- 
cestui program, minerilor din Su
ceava, celor de la Leșul Ursului și 
Tarnița le revin sarcini mari. în 
viitorii cinci ani, dumneavoastră 
veți da patriei față de realizările 
actuale o cantitate dublă de mine
reu — cupru, plumb, zinc și 
pirită. Astfel, veți aduce o contri
buție de seamă Ia dezvoltarea eco
nomiei naționale.

Ne propunem fapte minunate, to
varăși 1 Cele realizate pînă acum 
sînt o dovadă a capacității de care 
dispunem, a forțelor noastre. Vom 
îndeplini programul elaborat de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
în 1970, țara noastră va fi mai bo
gată, nivelul de trai al oamenilor 
muncii va crește și mai mult, ne 
vom apropia cu încă o etapă im
portantă de desăvîrșirea construc
ției societății socialiste, vom ridica 
România pe noi culmi ale civiliza
ției și progresului.

Succesele în ridicarea economiei, 
culturii și științei întăresc națiu
nea noastră socialistă, aduc o con
tribuție de preț la întărirea comu
nității țărilor socialiste din care 
face parte și România, la întărirea 
forțelor care luptă pentru pace și 
socialism în întreaga lume.

Ceea ce avem de realizat cere noi 
eforturi. Dar esențial și caracteris
tic pentru poporul nostru, pentru 
orînduirea noastră, este că dispu
nem de capacitatea necesară pen
tru a asigura mersul continuu 
înainte, în toate domeniile de acti
vitate. Desigur, nu va fi ușor să 
înfăptuim cele ce ne-am propus 
pentru următorii cinci ani. Trebuie 
însă să ne concentrăm eforturile 
pentru realizarea tuturor prevede
rilor Congresului al IX-lea, astfel 
vom asigura bunăstarea tuturor 
celor ce muncesc, înflorirea na
țiunii noastre socialiste.

Vă urez din toată inima noi 
succese în muncă, multă fericire 
dumneavoastră și familiilor dum
neavoastră, și vă rog să-mi dați 
voie să închei cu salutul de mi
ner : „noroc bun" !

Cuvîntarea secretarului general 
al C.C. al P.C.R. a fost subliniată 
de îndelungi aplauze și urale. Mi
nerii au ovaționat puternic pen
tru Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central.

...Pe drumul spre Suceava, prin 
toate localitățile străbătute, în 
sate și orașe, mii și mii de oameni 
formează un nesfîrșit culoar viu. 
Aclamațiile nu mai contenesc. Ele 
izbucnesc sincer, din toată inima, 
ca adevărate flori ale bucuriei, 
ale dragostei nețărmurite față de 
partid.

D
in nou la Suceava. Con
ducătorii de partid și de 
stat vizitează Institutul 
pedagogic, nouă și im
portantă instituție de în- 

vățămînt superior, care va da 
în acest an prima promoție de 
absolvenți, în marea lor majo
ritate veniți din raioanele re
giunii Suceava. O mare mulțime 
de studenți salută cu căldură pe 
conducători. Ei sînt întâmpinați de 
prof. dr. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, prof, dr 
Constantin Ciopraga, rectorul insti
tutului, de numeroase cadre didac
tice. După ce vizitează unele la
boratoare și biblioteca institutu
lui, oaspeții înscriu în cartea de 
onoare : „Cu prilejul vizitei făcute 
la Institutul pedagogic din Su
ceava, felicităm călduros condu
cerea institutului, cadrele didac
tice, prima promoție de absolvenți 
și urăm tuturor studenților succes 
la învățătură și multă fericire".

La despărțire, după ce studenții 
intonează tradiționalul imn uni
versitar „Gaudeamus igitur", to

varășul Nicolae Ceaușescu urează 
profesorilor și studenților mult 
succes în activitatea științifică și 
la învățătură, subliniind că insti
tutul are mari perspective de dez
voltare. Studenții — a spus secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al partidului — au înalta în
datorire patriotică de a se pregăti 
temeinic spre a deveni buni pro
fesori, punîndu-și tot talentul, toa
tă capacitatea în slujba înfloririi 
patriei.

Continuîndu-și vizita, conducăto
rii de partid și de stat poposesc 
în Lunca Sucevei la Combinatul de 
industrializare a lemnului și Com
binatul de celuloză și hîrtie. Urale 
nesfîrșite răsună pînă departe în 
lunca rîului. Oaspeții sînt salutați 
de tovarășii Mihai Suder, minis
trul economiei forestiere, Au
rel Groapă, adjunct al ministru
lui industriei chimice, de directorii 
și inginerii șefi ai celor două com
binate și de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid.

La pavilionul tehnico-adminis- 
trativ al Combinatului de indus
trializare a lemnului, în fața ma
chetelor, ing. Nicolae Răducu, di
rectorul acestui combinat, și ing. 
Victor Senchea, director general al 
Combinatului de celuloză și hîr
tie, descriu profilul celor două în
treprinderi de prelucrare și valo
rificare a lemnului.

în principalele secții ale Combi
natului de celuloză și hîrtie, care 
prelucrează anual circa 500 000 mc 
material lemnos, gazdele dau ex
plicații amănunțite cu privire la 
procesul tehnologic, complet au
tomatizat. în 1970, acest combinat, 
care produce acum 50 000 tone ce
luloză și 60 000 tone hîrtie, 150 mi
lioane saci, 5 000 tone pungi își va 
dubla capacitatea, realizînd apro
ximativ o treime din producția de 
hîrtie a țării. Pe parcurs, oaspeții 
se opresc în fața unor mașini și a- 
gregate, Ia standurile pe care sînt 
expuse produsele combinatului. La 
întrebarea pusă de secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., cu privire 
la calitatea produselor, directorul 
general arată că anul trecut cali
tatea unor produse a lăsat de do
rit. Acum stăm mai bine. Credem 
că soluțiile stabilite de cadrele 
noastre vor rezolva pe un plan 
superior această problemă. Ceea ce 
am realizat pînă acum în direcția 
unei calități superioare s-a reflec
tat de altfel și în cererile spo
rite primite din străinătate pen
tru produsele noastre.

Nicolae DASCAIESCU 
Constantin MARINESCU 
Nistor ȚUICU

(Continuare în pag. a

Am deosebita plăcere să adre
sez un călduros salut și cele mai 
bune urări de succes participanți- 
lor la cea de-a Vl-a întîlnire a re
prezentanților comitetelor de co
laborare și înțelegere reciprocă în
tre popoarele din Balcani.

Poporul și guvernul român mi
litează pentru statornicirea în 
Balcani a unui climat de pace și 
bună vecinătate, pentru dezvolta
rea multilaterală a colaborării și 
prieteniei dintre popoarele acestei 
regiuni, țeluri nobile care călăuzesc 
întîlnirea dumneavoastră și în
treaga activitate a comitetelor pe 
care le reprezentați.

Larga recunoaștere internațio
nală a ideilor colaborării pașnice 
între popoare este oglindită de 
adoptarea în unanimitate la cea 
de-a XX-a sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite a rezoluției „Acțiuni pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate între 
state europene aparținînd unor 
sisteme social-politice diferite", 
precum și de ecoul pozitiv pe care 
l-a trezit această rezoluție în rîn- 
durile opiniei publice mondiale.

Consecventă politicii de pace și 
colaborare cu toate țările pe baza

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII

POPULARE ALBANIA LA BUCUREȘTI
La 23 mai, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu

SENSUL ACTIV
AL TRADIȚIEI

Dacă, în accepțiu
nea largă a termenu
lui, se înțelege prin 
tradiție bunurile spi
rituale ce ne vin din 
trecut, aceasta repre
zintă nu numai o lun
gă experiență, relua
tă în timp, ci și o a- 
deziune etică și spiri
tuală. Parafrazînd o 
idee a unui sociolog, 
toți cei ce cultivă a- 
celeași tradiții, pre
cum și cei care admi
ră aceleași opere de 
artă, se simt apro- 
piați între ei ; tradiția 
implică sentimentul 
solidarității. Solidari
tate în dublu sens : 
pe de o parte cu îna
intașii, pe de alta cu 
contemporanii. Veri
ficate printr-o practi
că multiseculară, tra
dițiile și-au îndreptă
țit permanența, deve
nind bunuri naționa
le. Nu poate fi vorba 
de un specific națio
nal, atîta timp cît 
cele mai nobile tradi
ții nu se manifestă cu 
toată puterea. Avem, 
de pildă, pe lîngă 
altele, o splendidă 
tradiție poetică popu
lară. „Ce lucru poate 
fi mai «al nostru», se 
întreba G. Ibrăileanu, 
decît literatura popu
lară — opera literară 
în care se oglindesc 
cele două mii de ani 
de viață subiectivă și 
obiectivă a poporului 
român, în mediul na
tural în care a fost el 
menii să trăiască ?’ 

Const.
CIOPRAGA

Sentimentul conti
nuității între genera
ții presupune stimă 
pentru valorile moș
tenite, dar și aspira
ția ca alte valori să 
le continue, în spirit 
creator ; tradiția nu 
este o simplă trans
mitere de forme con
sacrate. Tradiția ca 
bază de plecare în
lesnește cu siguran
ță saltul către noi 
înălțimi ; unele cote 
au fost atinse. Ne 
referim la tradiția- 
sursă de idei, la 
tradiția-centru de ira- 
diație, nu la tipare 
date o dată pentru 
totdeauna ; înțelese 
ca „fermecate izvoa
re de apă vie’ — ca 
să le definim cu o 
Imagine sadoveniană 
— tradițiile conțin în 
ele fermentul unor 
viitoare forme posi
bile, care nu așteap
tă decît geniul crea
tor. Există o mitologie 
făcută din vechi prac-- 
tici magice și esote- 
rice, legată de mora
vuri primitive ; tradi
țiile vii, exemplare, 
sînt legate de reali
tăți și îndeamnă la 
acțiune ; se adaptea
ză ritmului istoriei, 
stimulîndu-i desfășu
rarea. Clasicismul

respectării stricte a independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne, inte
grității teritoriale, a respectului și 
avantajului reciproc, România 
consideră că propunerile privind 
realizarea colaborării și înțelegerii 
multilaterale între țările balcanice 
își mențin deplina lor actualitate.

Remarcăm cu satisfacție pro
gresele realizate în ultimii ani în 
direcția îmbunătățirii relațiilor, a 
intensificării contactelor și schim
burilor în diferite domenii, între 
țările acestei regiuni. Acțiunile și 
manifestările de colaborare multi
laterală cu participarea organiza
țiilor obștești din toate țările bal
canice îmbogățesc conținutul le
găturilor tradiționale statornicite 
între popoarele noastre de-a lun
gul bogatei lor istorii, contribuie 
la o mai bună cunoaștere și apro
piere reciprocă.

Guvernul român își va aduce și 
în viitor întreaga sa contribuție 
la statornicirea în Balcani a unor 
relații de colaborare pașnică, în
țelegere și bună vecinătate între 
toate statele și va sprijini orice 
inițiativă îndreptată spre atinge
rea acestui scop nobil.

lare Albania la București, Iosif Pe- 
gace, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare. (In pagina a V-a cu- 
vîntările rostite).

francez s-a constituit 
într-o tradiție, înci- 
frînd arhitectura, lite
ratura și arta în 
canoane restrictive, 
imaginînd un om ab
solut, mai presus de 
timp și spațiu ; dar 
omul acesta static, 
imuabil, propus de 
clasici, a sfîrșit prin 
a irita. Modernii s-au 
ridicat împotriva 
idealizării tiparelor 
clasice. Pînă în seco
lul al șaptesprezece- 
lea, goticul era consi
derat barbar ; roman
tismul veacului trecut 
înlătură normele ri
gide ale clasicismu
lui și pune în onoare 
arta gotică, cu parti
cularitățile ei națio
nale.

La noi, G. Ibrăilea
nu a contribuit la 
realizarea unui mare 
act de cultură fă- 
cînd din Viața româ
nească de la Iași o 
continuare a curen
tului istorico-popu- 
lar de la Dacia lite
rară. în noua etapă 
de după 1948 — mu
tată mai de mult la 
București — Viața ro
mânească pune preț 
pe patrimoniul pozi
tiv al etapelor ei an
terioare „pentru a-i 
duce mai departe ală
turi de tradițiile cele 
mai bune, potrivit 
datelor istorice speci-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Publicăm In continuare alte păreri ale unor cititori a! ziarului 
care au răspuns la întrebarea : Ce formalități care îngreunează rezol
varea diferitelor probleme au devenit inutile și pot fi Înlăturate î

Normele de securitate a muncii TURIȘTI!

și tehnica modernă
Pornind de la ancheta publicată 

de ziarul „Sclntela" pe tema res
pectării normelor da tehnică a 
securității muncii In exploatările 
miniere din Maramureș, vreau să 
aduc în discuție alte cîteva aspec
te ale aceleiași probleme.

Noile realizări ale tehnicii se ca
racterizează printr-un înalt grad 
de automatizare și mecanizare și o 
echipare a tuturor mașinilor, agre
gatelor, instalațiilor cu aparatură 
de control al procesului tehnologic, 
de semnalizare în caz de avarie. în 
prezent, începînd de la cele mai 
mici utilaje și pînă la cele mai 
mari agregate, măsurile de prote
jare a omului au fost astfel con
cepute încît orice intervenție din 
afară, necomandată sau neprevă
zută, scoate din funcțiune instala
ția, total sau parțial.

în tara noastră, realizările teh
nice din ultimii ani au mers toc
mai pe această linie și numeroase 
întreprinderi, printre care Com
binatul siderurgic Hunedoara, Fa
brica de mașini-unelte și agregate- 
București, unitățile de producere 
și furnizare a energiei electrice, 
Fabrica de mase plastice București 
etc., îndeplinesc condițiile mai 
sus menționate. Sînt însă și cazuri 
cînd unele obiective proiectate a- 
jung în faza de realizare sau chiar 
sînt date în funcțiune, primind toa
te avizările tehnice de specialitate, 
fără să se țină seama și de crea
rea condițiilor de protecție a mun
cii. Așa se prezintă situația cu po
durile rulante proiectate și reali
zate în cadrul unităților Ministe
rului Industriei Construcțiilor de 
Mașini care, din punct de vedere 
al dotării lor cu dispozitive de si
guranță, lasă de dorit. La fel stau 
lucrurile și la unele unități ale Mi
nisterului Industriei Chimice, unde 
nu s-au prevăzut dispozitive auto
mate de prevenire a unor situații 
deosebite, deși în întreprinderi 
industriale aparținînd aceluiași mi
nister funcționează instalații care 
sînt înzestrate cu asemenea apa
rate. Cred că lucrări de siguranță 
pot și trebuie să fie realizate și 
la instalațiile industriale mai vechi, 
sau la lucrările efectuate pe baza 
fondurilor de mică mecanizare. în 
acest sens pot fi citate Uzinele „6 
Martie" Zărnești, care la realizarea 
vopsitoriei prin scufundare au ținut 
seama de prevenirea avariilor prin 
incendii, luînd măsuri de dotare a 
acestei instalații cu dispozitive au
tomate.

Sînt, de asemenea, cazuri cînd 
aparatura care asigură securitatea 
oamenilor și a mașinilor este inde
pendentă, adică nu se află înglo
bată în schema cinematică. în a-

semene* situații, de regulă, este 
prevăzută în proiect ca parte in
tegrantă a procesului tehnologic. 
Totuși, din unele motive greșit în
țelese, procesul tehnologic începe 
să se desfășoare fără a se dota 
locurile de muncă cu această apa
ratură. Spre exemplu, la Combi
natul de îngrășăminte chimice din 
Tg. Mureș, nici pînă în prezent nu 
s-au dotat unele locuri de muncă 
cu dispozitive de semnalizare și de 
analizare, iar la Combinatul de 
fibre artificiale Brăila instalațiile 
de ventilație nu au intrat în func
țiune o dată cu începerea proce
sului de producție. Ambele unități 
sînt realizate la un înalt nivel teh
nic, iar completarea acestora cu 
aparatura și instalațiile arătate 
mai sus ar afecta fonduri mici în 
comparație cu valoarea întregii in
vestiții.

Uneori, din lipsă de coordonare, 
în noile obiective industriale sau 
la modernizarea celor vechi, pro
cesul de producție se desfășoară 
în paralel cu lucrările de con
strucții, ceea ce face ca construc
torii să intre în spațiile în care se 
desfășoară producția, fără o înțe
legere prealabilă privind condițiile 
în care ei pot lucra sau remedia 
defecțiunile. Așa se întîmplă în 
unele întreprinderi cum ar fi : Ra
finăria nr. 1 Ploiești, Combinatul 
de îngrășăminte chimice Tr. Mă
gurele, Combinatul siderurgic Hu
nedoara, Combinatul siderurgic 
Galați.

La unele obiective industriale 
noi, care Intră în funcțiune, proce
sele tehnologice sînt complet dife
rite de cele cunoscute în țară. în 
asemenea cazuri normele departa
mentale de protecția muncii nu 
mai corespund întru totul — și 
ele trebuie completate și îmbună
tățite în funcție de noile procese 
apărute. Părerea mea este că acest 
lucru ar trebui să fie avut în ve
dere chiar din momentul preciză
rii temei de proiectare. în cazul 
în care obiectivul este executat în 
colaborare cu furnizori străini, tre
buie trecută ca o condiție obliga
torie în contract prezentarea de 
norme de protecția muncii la fie
care instalație, care să concorde 
cu legislația în vigoare din țara 
noastră. Se observă totuși că, în 
unele cazuri, organele tehnice care 
stabilesc condițiile contractuale nu 
țin seama întru totul de această 
necesitate. O asemenea situație 
există, spre exemplu, la secția ra
diatoare din cadrul Fabricii de 
radiatoare și echipament metalic 
București, la unele combinate ale 
Ministerului Industriei Chimice.

de 
ri- 

a 
am

Din cele arătate se desprinde că 
introducerea tehnicii noi în între
prinderi face necesară o înaltă exi
gență în aplioarea normelor 
tehnică a securității muncii. Se 
dică noi probleme de instruire 
muncitorilor și tehnicienilor,
spune chiar de calificare înaltă, pe 
măsura tehnicii folosite. Trebuie să 
fim conștient! că orice măsură 
luată în vederea asigurării protec
ției muncii are o influență pozitivă 
și asupra creșterii producției 
productivității muncii.

?i

Ing. Florea CERNICA 
Inspector general de 
șef, din Comitetul de 
pentru protecția muncii

stat 
stat
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Campingul

de la Firiza

vă așteaptă
Pe malul lacului de acu

mulare de la Firiza va funcționa, 
începînd din această vară, pri
mul camping organizat în aceas
tă parte a țării. Amatorii de tu
rism și excursii vor putea instala 
aici, în locuri special amenajate, 
căsuțe și corturi proprii.

In vederea creării unor condiții 
cît mai bune de recreare pentru 
turiști, vechiul restaurant de lin
gă barajul Firiza a fost mărit și 
complet renovat, iar la etajul 
clădirii s-au rezervat spații pen
tru cazare.

Interesează pe posesorii
de AUTOTURISME

Expediind o carta poștală tip, 
care conține un formiilar ca tre
buie completat citeț, posesorii do 
autoturisme aflate în termen de 
garanție își vor putea procura, 
fără a mai pierde timp, piesele de 
schimb care nu se găsesc la 
cooperativa reparatoare. Această 
inițiativă a fost luată de Ministe
rul Comerțului Interior prin între
prinderea de difuzare a materia
lelor sportive (I.D.M.S., str. Vasile 
Conta nr. 16, raionul 30 Decem
brie, București), în colaborare cu 
UCECOM în scopul de a scurta 
timpul de reparare a autoturis
melor aflate în termen de ga
ranție.

Noua formă de deservire va 
Începe a fi aplicată la Începutul
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lunii iunie, o dată cu punerea în 
circulație a cărților poștale a- 
mintite. Aceste cărți poștale vor 
putea fi procurate de la unitățile 
I.D.M.S. prin care se vînd autotu
rismele, cît și de la cooperativele 
care execută reparațiile.

înainte ca unele 
produse textile să a- 
pară în rețeaua co
mercială, ele trebuie 
să treacă printr-o fi
lieră, în unele cazuri 
destul de complicată, 
de stabilire a prețuri
lor. Această operațiu
ne este efectuată de 
către Ministerul Co
merțului Interior, Co
mitetul de Stat pentru 
Prețuri, Ministerul Fi
nanțelor, Comitetul de 
Stat al Planificării și 
Ministerul Industriei
Ușoare.

Filiera prin care 
trec unele propuneri 
de preț pînă la sta
bilire este încă gre
oaie, încărcată cu tot 
felul de formalități, 
mărește durata de re
zolvare, ajungînd pînă 
la 30- de zile. După 
elaborarea propuneri
lor de prețuri se mai 
cere avizul organelor 
Ministerului Comerțu
lui Interior asupra ni
velului de preț, deși 
cu prilejul operațiu
nilor de omologare, a-

cestea și-au spus cu- 
vîntul în ceea ce pri
vește calitatea produ
selor și oportunitatea 
apariției lor în rețeaua 
comercială.

M.C.I. are o direcție 
de prețuri care parti
cipă la stabilirea pre
turilor cu amănuntul 
la toate sortimentele 
ce se desfac în rețeaua 
comercială. Avizarea 
de către organele co
merțului cu ridicata a 
prețurilor se face cu 
o întîrziere de cel 
puțin o săptămînă 
ceea ce creează greu
tăți financiare în
treprinderilor produ
cătoare : plata de pe
nalizări pentru stocu
rile de materii prime 
sau pentru produsele 
finite micșorează be
neficiul și încarcă 
prețul de cost.

Aș vrea să mă refer 
și la un alt aspect. Re
confirmarea prețurilor 
stabilite la produsele 
care urmează să se 
execute pe baza unor 
norme interne revi
zuite este, de multe

ori, inutilă. Iată de 
ce : în majoritatea ca
zurilor noile norme 
interne conțin modifi
cări neesențiale, care 
se încadrează în tole
ranțele admise. Totuși, 
metodologia actuală 
stabilită de către 
M.C.I. impune recon
firmarea tuturor pre
turilor la produsele 
care intră în această 
categorie, deși modifi
cările au fost făcute 
cu avizul beneficiaru
lui, respectiv al Mi
nisterului Comerțului 
Interior.

Acestea ar fl numai 
cîteva aspecte legate 
de stabilirea prețuri
lor. Organele de spe
cialitate trebuie să 
găsească noi metode 
pentru simplificarea 
și eliminarea unor lu
crări care nu-și găsesc 
o justificare.

Radu MIHALCEA 
economist principal 
în Ministerul 
Industriei Ușoare

0 viză de prisos
Salariații întreprinderii noastre 

se deplasează, pentru executarea 
unor operațiuni speciale electro- 
metrice și de perforare, la diferite 
sonde ale unităților din cadrul Mi
nisterului Petrolului. La ducere sau 
la întoarcere, ei trebuie să înnop
teze de multe ori, fie în localități 
urbane, fie în comune.

Pentru decontarea cheltuielilor 
de cazare, în cazul cînd în cursul 
nopții au rămas intr-un sat, ade
sea sînt nevoiți să piardă timp pre-

Și prin distracții
omul se exprimă pe sine

spun adesea că 
zi bună. Spun 
se găsesc în- 

rea. Criteriile 
își judecă mo-

Oamenii 
au avut o 
uneori că 
tr-o pasă 
după care 
mentele de viată sînt di
ferite. Unii se 
la cît au muncit 
le-a reușit munca, 
poziția sufletească 
au avut-o în ziua 
tivă. Există însă și 
pentru care o zi bună se 
măsoară după cît s-au 
distrat In ea. O elevă de 
liceu se lăuda unei prie
tene : „Vai, m-am distrat 
toată ziua. Am văzut di
mineața două filme și 
după masă încă unul și 
pe urmă m-am plimbat*. 
Cînd are de învățat pen
tru o materie mai grea 
spune i „Of, ce plictisea
lă I* Apoi spune iar „Vai, 
ce m-am mai distrat. Am 
văzut pe stradă un lucru 
grozav de caraghios. Am 
rîs o oră fără întrerupere*.

Cunosc un tînăr inginer. 
Lucrează la un institut 
de cercetări agricole. Se 
ocupă de patru ani de 
o problemă de agricul
tură. Face 
sămîntează 
primăvară un 
poi așteaptă să răsară 
plantele, măsurînd tempe
ratura solului, cantitatea 
de precipitații primită, ad- 
ministrînd îngrășăminte. 
Toamna recoltează. Com
pară rezultatele de anul a- 
cesta cu cele din anul tre
cut. Schimbă condițiile de 
dezvoltare a plantei pen
tru anul viitor. Așteaptă 
o altă recoltă. Rezultatele 
cercetării lui îi vor fi cu
noscute abia peste cîtiva 
ani. Stă în laborator și 
face experiențe.

După orele de muncă se 
odihnește, se distrează. 
Uneori dansînd, alteori 
pur și simplu plimbîn- 
dri-se sau citind. Se odih
nește și se distrează. După 
distracție, revine la scopul 
și rostul lui 
niștit, cu un 
lectual

Un tînăr de 
stă cu el tot 
același timp

Împreună

gîndesc 
și cum 
la dis- 
pe care 
respec- 
oameni

cercetări. în- 
tn fiecare 

teren. A-

înviorat, li- 
cîștig infe

aceeași vîr- 
inginer, în 
și sportiv.

se 
cu 
pă 
de 
de
mijlocul șoselei. Fac îm
preună un zgomot infer
nal și hohotesc de rîs la 
vederea capetelor ciufuli
te de somnoroși sculați 
brusc în miezul nopții de 
„distracția* lor. Și dacă 
tînărul sportiv dintr-o e- 
chipă de rugby, și el cu 
studii superioare, se dis
trează în acest fel în ce 
constă oare diferența î 
Poate cei doi se deosebesc 
temperamental ? Poate și 
aceasta, dar mai ales se 
deosebesc ca inteligență, 
ca educație șl instrucție. 
Diferența între ei tine de 
scopul urmărit între dis
tracții. Doi oameni beau 
la fel și se amețesc după 
aceleași reguli. Contează 
și îi definește ce au făcut 
pînă atunci și cum prețu
iesc acest moment, ce im
portantă îi acordă pentru 
ziua respectivă, pentru 
viata lor întreagă, pentru 
felul lor de a fi. Agrono
mul care așteaptă patru 
ani rezultatele unei cerce
tări, pentru care viata are 
un scop precis și o linie 
directoare, trăiește ritmul, 
plăcerea muzicii și a dan
sului ca un moment ne
cesar, plăcut. Ii aduce 
mulțumire și liniște. Mîine 
continuă 
scopul 
tînăr 
fracția 
tarea 
sîmbătă, în așteptarea în- 
tîlnirii Ia o bere cu prie
tenii, pînă la care, pentru 
că nu are ce face, va in
tra la un film.

Sînt moduri diferite de 
a te distra, de a concepe 
acest act. Oamenii înșiși 
sînt diferiți, 
sebit despre 
și rostul lor

Există mai 
de a rîde : inteligent, stu
pid, optimist. Există mai 
multe feluri de a te distra. 
O faci așa după cum ești, 
după cum gtndești, după 
cum „te taie capul*.

dis trează
colegii săi de echi- 
dărîmînd

la case și pasîndu-și-le 
la unui la altul prin

burlanele

munca pentru 
propus. Celălalt 

își povestește dis- 
de aseară în aștep- 
serii de dans de

gîndesc deo- 
rostul vieții 

în lume.'
multe feluri

Destul tineri 
adesea ușor de 
cut 
și-o compun, frizuri 
me,

după figura

mediocri, 
recunos- 
pe care 

anu- 
stau 
unei 
unui 

un

priviri anume, 
ore întregi în fața 
cești de cafea și a 
pahar de sifon pe 
scaun înalt în fața baru
lui. Așa se distrează ei. 
Se distrează 
cum gîndesc. 
destinderi după 
îi duce capul.

Dacă tot ce 
lume e distracția, nu mai

după felul 
își oferă 
cum și cît

cauți tn

găsești nimic și totul se 
transformă într-o tristă 
fugă după o viată ușoară. 
Și clipa dintre cele două 
distracții e goală, fără 
rost. Distracția trece prin 
scop : mă distrez pentru 
a mă destinde ; mă distrez 
cintînd, dansînd, mîine 
am treabă I

Așa cum stntem tn fond, 
așa muncim, așa ne ale
gem rostul, așa ne conce
pem și ne alegem distrac
țiile.

țlos, deoarece trebuie să prezinte 
în acest sens o viză din partea sfa
tului popular comunal. Și, de re
gulă, o asemenea viză nu e chiar 
atît de ușor de obținut, cum s-ar 
părea la prima vedere. Ținînd sea
ma atît de valoarea acestei decon
tări (5 lei pe noapte) cît și de fap
tul că pentru obținerea diurnei de 
deplasare este suficientă doar sem
nătura reprezentantului unității în 
cadrul căreia s-a executat lucra
rea, cred că viza amintită mai sus 
este de prisos. De ce n-ar putea fi 
valabilă aceeași semnătură pe baza 
căreia se decontează diurna și 
pentru cheltuielile de cazare ?

Lucrurile nu sînt mai puțin com
plicate atunci cînd delegații între
prinderii noastre se opresc în 
cursul nopții într-o localitate ur
bană. Dacă sosesc în oraș mal tîr- 
ziu, se întîmplă că nu mai găseas
că locuri la hotel. Atunci ar tre
bui ca, în toiul nopții, să se depla
seze în prima comună pentru 
ca a doua zi să înceapă să um
ble după semnătura unei persoane 
oficiale de la sfatul popular. De 
ce, în locul unei asemenea pro
ceduri complicate, nu s-ar putea 
face decontarea cheltuielilor de 
cazare pe baza unei mențiuni din 
partea reprezentantului hotelului 
respectiv pe ordinul de serviciu 
din care să rezulte că aici nu mai 
erau locuri libere ?

Luiza CRISTESCU

Emanoil SILVESTRU
șeful serviciului financiar 
întreprinderea de carotaj 
și perforare Ploiești

DUMITRU FRUNZA — Pitești : 
De curînd s-au introdus unele mo
dificări în sistemul de vînzare a 
mobilei cu plata în rate. S-a pre
conizat simplificarea formalități
lor, înlăturarea unor drumuri inu
tile de la întreprinderea în care 
lucrezi pînă la magazin. In fapt, 
nu s-a produs nici o simplificare, 
deoarece cumpărătorul face, ca și 
înainte, tot două drumuri: unul 
după adeverința de salariat, altul 
după contractul de cumpărare. 
Contractul respectiv ar putea să 
fie semnat de conducerea între
prinderii odată cu adeverința de 
salariat, rămînînd ca unitatea co
mercială, după ce clientul și-a ri
dicat marfa, să remită întreprin
derii copia acestuia.

0
CONSTANTIN COLEA — Iași: 

Potrivit unor instrucțiuni ale
recției Centrale de Statistică, 
stocurile supranormative fără miș
care și de prisos, existente în în
treprinderi se determină semes
trial, iar conform instrucțiunilor 
Ministerului de Finanțe ele se sta
bilesc lunar printr-o anexă la da
rea de seamă contabilă. Lipsa de 
concordanță a instrucțiunilor res
pective are drept rezultat și o ne- 
concordanță în ce privește rezul
tatele. Ce concluzii se pot trage 
dacă, de exemplu, la finele anului 
trecut. Uzina metalurgică Iași sta
bilește pe baza instrucțiunilor 
D.C.S., stocuri supranormative în 
valoare de 34,5 milioane, iar în 
anexa dării de seamă contabile ra
portează imobilizări de mijloace 
circulante de 12 milioane lei ? Pe 
bună dreptate ne întrebăm : care 
sînt imobilizările reale ? Pentru 
a. se urmări folosirea cu maximum 
de eficiență, a fondurilor cu care 
sînt înzestrate întreprinderile și 
organizațiile economice, cred că ar 
trebui să se elaboreze o metodo
logie care să aibă criterii unitare.

ION AMARIEI — București : In 
activitatea de proiectare se întil- 
nesc numeroase cazuri cînd, pen
tru efectuarea diferitelor lucrări, 
apar situații identice sau aproape 
identice la mai multe institute de 
proiectări tutelate fiecare de alt 
minister. Institutul de proiectare 
care a realizat pentru prima dată 
un anumit tip de lucrare întoc
mește, cum e și normal, formele 
respective în vederea avizării de 
către C.S.C.A.S. a normei de de
contare. Ce sens mai are ca și ce
lelalte institute de proiectări, care 
iau cunoștință de această normă 
de la institutul care a făcut 
mul formalitățile legale de 
zare, să întocmească aceleași 
malități 1 Doar de dragul de 
avizate în mod automat ?

0
PETRE NICOLAESCU — Tîrgo- 

viște : In arhivele întreprinderilor 
se păstrează o serie de hîrtii vechi, 
fără nici o valoare, care încarcă 
inutil fondul arhivistic de bază, 
îngreunează folosirea documente
lor care sînt intr-adevăr solicitate. 
Pentru descongestionarea arhivelor 
de acest balast, cred că ar trebui 
revăzut termenul de staționare în 
arhive a unor acte vechi, fără nici 
o importanță. Pe lingă simplifica
rea evidenței și ușurarea muncii 
s-ar repune în acest fel mai repede 
în circuit o importantă cantitate de 
materie primă pentru confecționa
rea hîrtiei.

pri- 
avi- 
for- 
a fi

MODERNIZAREA REȚELEI COMERCIALE
IN SATELE DOBROGENE
Cerințele și exigențele sporite ale cum

părătorilor de la sate impun cooperației de 
consum să ia măsuri pentru dezvoltarea 
și modernizarea rețelei de magazine, îm
bunătățirea aprovizionării cu mărfuri și a 
deservirii. Pentru a afla ce se întreprinde 
în această direcție în satele dobrogene 
ne-am adresat tovarășului Constantin Du
mitrescu, președintele U.R.C.C. Dobrogea.

cu raioane de 
încălțăminte, 

alimentare, 
și bufete și 

care

I
i

fabrica de conserve „Flora" 
a început prelucrarea, în gem 
și dulceață, a unor cantități mari 
de căpșuni, petale de trandafiri 

și cireșe
Foto : M. Cioc

Creșterea desfa- 
de mărfuri în sa- 
dobrogene, ne-a 

interlocutorul, 
strîns legată de 

transformările social- 
economice petrecute 
în viata țăranilor coo
peratori. Ca urmare a 
întăririi cooperativelor 
agricole, a crescut pu
terea de cumpărare a 
locuitorilor satelor. 
Astăzi cumpărăturile 
lor nu se limitează, ca 
în trecut, la unelte și 
obiecte gospodărești 
mărunte, textile, petrol 

foarte 
de im- 
încăltă- 

apara-

sare. Se cer 
mult articolele 
brăcăminte și 
minte, mobilă, 
fele electrotehnice de 
uz casnic. Iată cîteva 
cifre grăitoare. In ulti
mii 4 ani, prin unități-

din
s-au

3 000

le cooperatiste 
satele regiunii, 
vîndut aproape 
frigidere, 5 600 televi
zoare, 11 000 aparate 
de radio, 2 500 mașini 
de spălat rufe, iar va
loarea mobilei vîndu- 
te în aceeași perioadă 
se ridică ta peste 90 
milioane lei. Mențio
năm că multi locuitori 
ai satelor au cumpărat 
astfel de articole — și 
numărul lor nu 
mic — 
qazinele 
qiunii.

Pentru 
cerințelor 
telor cumpărătorilor, 
cooperația de consum 
acordă o mare aten
ție dezvoltării și mo
dernizării rețelei de 
unități de desfacere.

este
direct din ma- 

orașelor re-

a răspunde 
și exigen-

In satele regiunii 
noastre s-au construit 
în ultimii ani 125 uni
tăți noi 
textile, 
produse 
precum
restaurante, din 
20 de magazine cu e- 
taj. Sînt în curs de 
construire alte 12 ma
gazine. La Babadag si 
Kogălniceanu se con
struiesc magazine cu 
etaj avînd instalații 
frigorifice și încălzire 
centrală. Noile con
strucții oferă condiții 
foarte bune de prezen
tare și păstrare a măr
furilor.

Aș vrea să mențio
nez și alt aspect 
modernizării 
lui in satele 
Tn unele
s-au introdus 
moderne de prezenta
re și desfacere 17 ma 
gazine 
librării 
servire . 
unități
expunerea deschisă 
mărfurilor accesul 
ber la rafturi etc. S-au

a)
comertu- 
regiunii. 

magazine 
lor me

alimentare și 
sint cu auto- 
în numeroase 
s-a introdus 

a 
li-

organizat, de aseme
nea, expoziții cu vîn- 
zare care, pe lingă 
faptul că au stimulat 
desfacerea mărfurilor, 
ne-au arătat care sînt 
cerințele cumpărători
lor. Cooperativele de 
consum din regiunea 
noastră extind și pres
tările de servicii. în 
prezent funcționează 
la sate 415 unități de 
brutărie, croitorie, cis- 
mărie, ceasornicărie, 
frizerie etc. Răspun- 
zînd cerințelor, coope
rativele vor înființa 
noi unități de deser
vire.

Potrivit planului de 
perspectivă, volumul 
mărfurilor ce se vor 
desface în satele re
giunii în anul Î970 va 
fi mai mare cu 55 la 
sută fată 
1966.
purizător, 
dezvoltarea 
merciale, 
striictiă de 
zine și utilarea lor cu 
tot ce este necesar de
pozitării, prezentării 
și desfacerii mărfuri
lor.

de cel din 
în mod cores- 

se prevede 
rețelei co- 

prin con- 
noi maga-

Interviu realizat de
Vasile MIHAI 
coresp. „Scînteii"
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT IN REGIUNEA SUCEAVA

(Urmare din pag. I)

în timpul vizitei, conducătorii 
de partid și de stat au reluat dis
cuția începută în fața machetei cu 
privire la eficiența economică a 
investițiilor, recomandînd folo
sirea cu maximum de grijă gos
podărească a sumelor prevăzute 
pentru lucrări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că în între
prindere există spațiu nefolo
sit și recomandă să se întoc
mească un plan de măsuri de 
către comitetul regional, împreună 
cu ministerul și conducerea între
prinderii, în vederea folosirii la 
maximum a spațiului existent. Să 
nu construim alte spații, subliniază 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., fără să vedem întîi cum 
le putem valorifica cu maximum 
de eficiență pe cele existente. To
varășii Gheorghe Apostol și Emil 
Bodnaraș recomandă cadrelor teh
nice să studieze și problema folo
sirii la maximum a mașinilor, să 
descopere noi modalități pentru 
reducerea prețului de cost al pro
duselor.

în continuare, se vizitează fa
bricile de plăci fibrolemnoase șl 
de mobilă ale combinatului de in
dustrializare a lemnului.

Revenind la problema utilizării 
judicioase a spațiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că dacă 
n-ar fi fost lăsate porțiuni de te
ren prea largi între construcții, 
lungimea conductelor și a altor in
stalații s-ar fi redus la jumătate. 
Este necesar să luăm combinat cu 
combinat și să vedem cum se poa
te folosi mai bine spațiul — indică 
secretarul general al C.C. al 
P.C.R., adresîndu-se ministrului 
economiei forestiere și reprezen
tanților Ministerului Industriei 
Chimice. Să fie revăzute în acest 
spirit toate proiectele pentru a se 
reduce investițiile.

în continuarea vizitei, oaspeții 
sînt informați că datorită strădu
ințelor depuse de muncitori cali
tatea plăcilor a depășit prevederile 
planului, aceste produse fiind soli
citate în 22 de țări. Apreciind re
zultatele obținute, conducătorii de 
partid atrag totodată atenția asu
pra necesității de a îmbunătăți - în 
continuare finisajul și de a se re
duce greutatea mobilei produse.

Despărțindu-se de muncitori, 
oaspeții le urează noi succese, își 
exprimă convingerea că ei vor 
realiza produse tot mai bune și 
mai ieftine.

Întîlnirea cu activul de partid 
din regiunea Suceava

I
n încheierea vizitei în 
regiunea Suceava, oas
peții s-au întîlnit cu ac
tivul de partid din re
giune și au luat parte 

la o masă tovărășească.
Au participat conducătorii or

ganelor locale de partid și de 
stat, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, conducători ai unor 
întreprinderi industriale și uni
tăți agricole socialiste, fruntași în 
muncă din uzine, fabrici și de pe 
ogoarele regiunii, oameni de cul
tură și artă, ofițeri superiori.

Luînd cuvîntul tovarășul Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului re
gional de partid, a arătat că pen
tru fiecare comunist, pentru fie
care locuitor al regiunii Suceava, 
vizita conducătorilor de partid și 
de stat, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a constituit un 
fericit prilej de a-și afirma profun
dul atașament față de partid și 
politica sa, datorită căreia toate 
regiunile . țării trăiesc astăzi din 
plin bucuria înnoirilor socialismu
lui.

Vorbitorul a arătat că alături 
de emoționantele vestigii ale trecu
tului, care evocă file glorioase din 
istoria poporului român, în regiu
nea Suceava există astăzi impor
tante obiective industriale. Rapor
tăm cu mîndrie conducerii parti
dului că în primele patru luni ale 
anului planul producției globale 
industriale a regiunii a fost înde
plinit, obținîndu-se totodată pro
duse peste plan în valoare de pes
te 20 milioane de lei.

în continuare vorbitorul a rele
vat succesele obținute în dezvolta
rea agriculturii, în creșterea pro
ducției vegetale și îndeosebi în dez
voltarea zootehniei, prin folosirea 
condițiilor deosebit de favorabile 
pe care le oferă regiunea. Realizări 
importante au fost obținute în 
dezvoltarea învățămîntului, a vie
ții cultural-artistice. în cursul cin
cinalului alte înnoiri își vor pune 
amprenta pe configurația social- 
economică a Moldovei de nord.

Permiteți-ne încă o dată — a ară
tat vorbitorul — să vă mulțumim 
din toată inima pentru vizita făcu
tă în regiunea Suceava, pentru în
drumările prețioase pe care ni 
le-ați dat. Ne angajăm, scumpe to
varășe Ceaușescu, dragi oaspeți, ca 
prin întreaga noastră muncă noi, 
locuitorii regiunii Suceava, în 
frunte cu organizația regională de 
partid, avînd peste 55 000 de mem
bri, să fim demni de gloriosul tre
cut al acestor meleaguri românești 
— să ne aducem din plin contribuția 
1^, desăVîrșirea construcției socia
liste în tara noastră.

A vorbit apoi ing. Nicolae Ră-

Urmează apoi o scurtă vizită la 
întreprinderea de reparații auto. 
Referindu-se la soluțiile adoptate 
în realizarea acestui nou obiectiv 
industrial, tovarășul Nicolae Ceau
șescu atrage atenția că prin folo
sirea elementelor ușoare, prefabri
cate, s-ar fi putut realiza o con
strucție care să folosească tot așa 
de bine destinației, dar care ar 
fi costat mai ieftin.

De aici, din Lunca Sucevei, 
unde s-au ridicat în anii noștri 
puternicele cetăți ale industriali
zării, coloana de mașini urcă spre 
istorica cetate a lui Ștefan cel 
Mare. Urcușul spre cetate este 
flancat de sute de călăreți cu sulițe 
și scuturi, amintire a vitezei cava
lerii moldovenești care și-a scris 
hrisoavele de biruință în nenumă
rate bătălii. Pămîntul duduie sub 
copitele cailor, iuțiți de pinteni și 
de chiotele flăcăilor cu bunde 
înflorate și cușme albe și negre, 
care îi conduc pe oaspeți pînă la 
marea poartă. Sună cornul. Lîngă 
falnicele ziduri, pe colinele vecine, 
s-au ridicat alte ziduri vii, miile șl 
miile de suceveni care salută cu 
urale intrarea oaspeților la vechiul 
scaun.

Niciodată și nimeni n-a pu
tut cuceri cu armele aceste zi
duri. Pînă și oștile lui Ma
homed al II-lea, cel ce cucerise ce
tatea Bizanțului, s-au izbit zadar
nic de zidurile cetății lui Ștefan, 
căreia îi dădeau tărie de neclintit 
vitejia și dragostea de țară a oș
tenilor moldoveni.

Conducătorii de partid și de 
stat recomandă ca acest loc cu 
relicvele lui, să se bucure în 
continuare de toată atenția cer
cetătorilor, pentru a deveni un 
centru de interes general, o școa
lă a patriotismului și a mîndriei 
pentru tradițiile noastre glorioase.

Oaspeții se îndreaptă' spre plat
forma de răsărit a cetății, de unde 
se deschide panorama întregii Su- 
ceve de azi. Miile de oameni s-au 
pus din nou în mișcare, uralele nu 
mai contenesc. Sînt pe buzele tu
turor, cuvintele voievodului, în 
redarea măiastră a lui Delavran- 
cea, rostite acum de pe înălțimea 
unui crenel, chiar aici, în cetatea 
lui: „Țineți minte cuvintele lui 
Ștefan care v-a fost baci pînă la 
adînci bătrînețe : Moldova n-a fost 
a străbunilor mei, n-a fost a mea, 
și nu este a voastră, ci a urmași
lor voștri și a urmașilor urma
șilor voștri, în veacul veacurilor".

ducu, directorul combinatului de 
industrializare a lemnului din Su
ceava. Colectivul combinatului de 
industrializare a lemnului — a 
spus el — raportează cu acest pri
lej conducerii de partid că a de
pășit planul pe primele 4 luni ale 
anului. Combinatul sucevean va
lorifică în mod superior masa lem
noasă din regiune, dîndu-i noi în
trebuințări, transformînd-o în 
produse mult solicitate pe piața 
internă și externă. Conștient de 
întreaga răspundere ce-i revine, 
colectivul nostru va aplica indica
țiile prețioase primite în cursul vi
zitei dv., și va munci cu abnega
ție pentru realizarea sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea al 
partidului. •

Cu multă bucurie și adîncă re
cunoștință am primit vizita dv., 
iubiți conducători de partid și de 
stat, aici în inima Sucevei, sim
bolul vitejiei și demnității străbu
ne, orașul care în anii noștri plini 
de mărețe înfăptuiri îmbracă tot 
mai mult haina unor înnoitoare 
prefaceri — a spus în cuvîntul său 
prof. Alexandru Vasilescu, pro
rector al Institutului pedagogic. 
Vorbitorul a arătat apoi că prin 
înființarea Institutului pedagogic, 
în anul 1963, Suceava ă devenit 
cel de-al 15-lea centru universitar 
al țării. Acest eveniment, de o a- 
dîncă semnificație, a prilejuit un 
'sentiment de legitimă mîndrie 
pentru întreaga regiune. Sîntem 
fericiți că vizita dv. coincide cu 
primele rezultate ale muncii noas
tre — prima promoție de absol
venți pe care ne-am străduit să o 
pregătim cît mai temeinic pentru 
munca didactică și pentru viață. 
Noi socotim că munca noastră nu 
s-a terminat aici. Vom urmări cu 
toată atenția activitatea absolven
ților, felul în care cele învățate pe 
băncile acestui institut sînt apli
cate în viață.

Suceava, regiunea care a dat pe 
luceafărul poeziei românești, Mihail 
Eminescu, pe Ciprian Porumbescu 
și George Enescu, pe Dimitrie On- 
ciul, Nicolae Iorga, Grigore Antipa, 
Octav Băncilă și Ștefan Luchian și 
pe atîția alți mari cărturari, are 
încă numeroase resurse și potențe 
a căror valorificare pot constitui 
pagini de înalt patriotism, de etică 
profesională și cetățenească. 
Călăuziți de partid, noi, cadrele di
dactice, intelectualii din această 
parte a țării, nu ne vom precupeți 
eforturile pentru a continua și a fi 
demni de marea operă a înaintași
lor noștri.

A luat apoi cuvîntul Mihai Gu- 
siev, membru de partid din ilegali
tate. Pentru noi, vechi membri de 
partid — a spus el, este o mare sa
tisfacție să vedem astăzi împlinite

Aici, pe aceste ruine, în mărețul 
șl autenticul decor al vechii cetăți, 
se desfășoară acum un original 
spectacol — partea finală a piesei 
„Apus de soare" prezentată de un 
colectiv al Teatrului de stat din Bo
toșani. Se aud ample acorduri, o 
puternică formație corală intonează 
melodia „Altarul mînăstirii Putna" 
de Ciprian Porumbescu, adăugind 
sărbătorii o vibrație care cuprinde 
și răscolește emoția miilor de oa
meni.

D
e la Suceava secolului al 
XV-lea, oaspeții se re
întorc în Suceava nouă. 
La sediul sfatului popu
lar regional, conducătorii 

de partid și de stat se opresc să 
discute cu reprezentanții organelor 
locale, în fața machetei și a planuri
lor de sistematizare, despre Su
ceava viitorului. Potrivit schiței de 
sistematizare a orașului — prezen
tată oaspeților — în jurul străve
chilor monumente se vor grupa 
alte construcții, noul cartier ce se 
va forma în următorii ani la Zam- 
ca — în preajma unei mînăstiri 
vestite prin arhitectura sa — va 
domina înălțimea în fața căreia se 
deschide, în toată frumusețea ei, 
valea Sucevei.

în legătură cu viitoarele con
strucții, secretarul general al C.C. 
al partidului recomandă ca 
proiectele să prevadă cel puțin 
4 500 metri patrați de construcții 
pe hectar.

— Aceasta va însemna și con
strucții pentru apă și canalizare 
mai economicoase, remarcă tovară
șul Gheorghe Apostol.

Un interes deosebit au stîrnit 
proiectele pentru o casă de cul
tură, fiind apreciate soluțiile in
genioase preconizate. „Casa de 
cultură să o amplasați în centru, 
spune tovarășul Ceaușescu. Fie
care oraș trebuie să aibă un cen
tru al său reprezentativ. Secreta
rul general al C.C. al P.C.R. a- 
preciază că în orașul Suceava s-au 
realizat construcții frumoase, că 
planul de sistematizare cuprinde 
o serie de soluții valoroase. Fireș
te, mai sînt probleme de econo
micitate care trebuie și mai mult 
avute în vedere în calculul specia
liștilor.

La despărțire, conducătorii de 
partid și de stat urează succes în 
munca proiectanților și construc
torilor Sucevei socialiste.

visele și năzuințele pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni 
fii ai poporului, să trăim în anii 
cînd partidul este mai puternic 
ca oricînd, înconjurat cu dragoste 
și urmat cu neclintită încredere de 
întregul nostru popor. Sîntem mîn- 
dri că avem un partid atît de pu
ternic, cu o conducere încercată, 
legată trup și suflet de popor, care 
a făcut față cu succes la cele mai 
grele examene ale istoriei.

Mulțumind din inimă conducerii 
partidului pentru atenția ce ni se 
acordă nouă, membrilor de partid 
mai în vîrstă, vă asigurăm, dragi 
tovarăși, că și în continuare vom 
depune toate eforturile, vom folosi 
toate cunoștințele și experiența 
noastră pentru a contribui la reali
zarea mărețelor sarcini pe care 
Congresul al IX-lea al partidului 
le-a pus în fața întregului popor.

Președinta Comitetului regional 
al femeilor, prof. Alexandrina Io- 
nescu, a scos în evidență rolul activ 
al femeilor care muncesc în fabrici 
și uzine, în unitățile agricole socia
liste, pe tărîm obștesc și social- 
cultural, contribuind la transformă
rile înnoitoare pe care le cunoaște 
această parte a țării în anii socia
lismului. Sîntem profund recunos
cătoare partidului care ne-a creat 
condiții minunate pentru a ne adu
ce aportul la dezvoltarea regiunii 
și orașului nostru, la înflorirea 
scumpei noastre patrii.

A vorbit apoi primul secretar al 
Comitetului regional U.T.C., Con
stantin Stoica. Plaiurile care l-au 
inspirat pe marele Eminescu — a 
spus el — acolo unde odinioară au 
răsunat primele acorduri ale Bala
dei lui Ciprian Porumbescu și ale 
Rapsodiei române a lui George 
Enescu v-au întîmpinat dragi con
ducători de partid și de stat 
într-un vestmînt nou, dominat de 
mărețele construcții industriale și 
social-culturale la care tineretul 
și-a adus contribuția sa. Călăuziți 
de însuflețitoarele hotărîri ale ce
lui de-al IX-lea Congres al parti
dului, de îndemnul și indicațiile 
prețioase pe care dv., tovarășe 
Ceaușescu, ni le-ați dat la Congre
sul organizației revoluționare de ti
neret, ne vom intensifica eforturile 
pentru educarea tineretului din re
giunea noastră în spiritul tradiții
lor glorioase de luptă ale poporu
lui român, ale clasei noastre mun
citoare.

Dorind să-și exprime sentimen
tele de profundă dragoste și recu
noștință față de partid, de condu
cerea sa — a spus Mihai Gavriliue, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din comuna Verești — 
mulți dintre membrii cooperativei 
noastre de producție au venit la 
întîlnirea pe care dv., tovarășe

Tntîlnire cu un viitor miner

Ceaușescu, și ceilalți dragi oaspeți 
ați avut-o cu țăranii cooperatori 
din comuna Dumbrăveni. Cuvintele 
calde și aprecierile pe care le-ați 
rostit la adresa țărănimii noastre, 
îndemnul de a nu ne precupeți 
eforturile în munca pentru dez
voltarea agriculturii ne fac să 
muncim cu și mai multă hărnicie 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului nostru iubit de ridicare con
tinuă a satului românesc, de fău
rire a unui trai îmbelșugat și fe
ricit al poporului nostru.

Primit cu puternice aplauze, a 
luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

T
imp de două zile — a 
spus vorbitorul — ne-am 
întîlnit cu activiști de 
partid și de stat, cu un 
număr mare de comu

niști, cu zeci de mii de lo
cuitori ai frumoasei dv. re
giuni și, aș putea spune, cu 
toți locuitorii orașului Suceava ; 
ne-am întîlnit cu locuitorii din 
Botoșani, Cîmpulung, Gura Humo
rului, Rădăuți, cu țărani din zeci 
de sate, cu muncitori din multe 
întreprinderi, cu mineri, chimiști, 
lucrători din industria lemnului, 
textiliști. Peste tot am putut vedea 
entuziasmul și elanul cu care oa
menii muncii înfăptuiesc politica 
partidului de dezvoltare a econo
miei, științei, culturii. Vă trans
mit dv., tuturor comuniștilor, oa
menilor muncii, locuitorilor orașu
lui și regiunii Suceava un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Regiunea Suceava a obținut în 
ultimii ani rezultate de seamă. 
S-au ridicat multe întreprinderi și 
combinate noi — o mîndrie nu 
numai a regiunii dv., dar și a în
tregii țări. E firesc ca la o întîl- 
nire cu activul de partid să re
marc că la aceste întreprinderi 
minunate, cu oameni minunați, cu 
o tehnică înaintată mai sînt și 
lucruri care nu s-au înfăptuit. 
Astfel, un. calcul sumar ne arată 
că la combinatul de celuloză și 
hîrtie și la combinatul de in
dustrializarea lemnului pe spațiul 
existent s-ar putea obține o pro
ducție cu 50 la sută mai mare. Aș 
dori să remarc că alta este situa
ția la uzina textilă de la Boto
șani, unde spațiul e folosit efi
cient. Aceasta dovedește că mi

La Cîmpulung Moldovenesc

nisterul respectiv, cît și condu
cerea unității au înțeles că, pe 
lîngă creșterea productivității și 
ridicarea calității, este necesar să 
se ocupe și de eficacitate econo
mică, ceea ce nu a făcut nici Mi
nisterul Chimiei, nici Ministerul 
Economiei Forestiere. Subliniem 
aceasta pentru că trebuie să luăm 
măsuri ca, în toate întreprinderile 
pe care le construim, atît spațiul 
cît și mașinile să fie folosite la 
maximum. Numai pe această cale 
vom asigura Ca investițiile să a- 
ducă maximum de eficacitate. Co
mitetelor de partid regional și oră
șenesc le revine sarcina să se ocu
pe mai îndeaproape de această 
problemă.

în continuare vorbitorul a spus : 
Am văzut culturile de cereale, 
ne-am întîlnit și discutat cu coope
ratori din mai multe comune; 
trebuie să spunem că și în do
meniul agriculturii s-au obținut în 
ultimul timp rezultate bune.

Am vizitat Institutul pedago
gic, o instituție tînără cu rezul
tate și perspective frumoase. De a- 
semenea, teatrul din Botoșani. Im
presiile noastre după vizitele făcu
te, după întîlnirile și discuțiile 
avute în regiunea dv., sînt foarte 
bune. Ați obținut realizări mari, 
așa cum s-au obținut de altfel în 
toate regiunile țării. Aceste rea
lizări au făcut ca patria noastră să 
se ridice astăzi pe o treaptă supe
rioară, să-și propună sarcini și 
mai mari în desăvîrșirea con
strucției socialismului. Atît re
giunea, cît și orașul Suceava 
au căpătat o înfățișare nouă. 
Factorul hotărîtor al acestor 
transformări înnoitoare a fost în
făptuirea politicii de industrializare 
socialistă, urmată neabătut de în
tregul nostru popor. Pe această 
bază s-a dezvoltat agricultura, în
treaga economie, a crescut nivelul 
de viață al celor ce mun
cesc. Prin realizările obținute, oa
menii muncii din regiunea Suceava 
au contribuit la mersul înainte al 
întregii țări, au adus o contribuție 
de seamă la victoria socialismului 
în patria noastră. Aș dori cu acest 
prilej să felicit activul de partid, 
pe comuniști, pe toți oamenii mun
cii, pe cetățenii regiunii și orașului 
Suceava pentru succesele dobîndite.

Suceava , are vechi tradiții de 
luptă pentru eliberarea socială și 
națională. Vizitînd această parte a 

României socialiste, am adus un 
omagiu lui Ștefan cel Mare, voevod 
al Moldovei, și, am putea spune, 
al tuturor românilor, care timp de 
aproape 50 de ani a ținut sus stea
gul luptei pentru neatîrnare. con
tribuind ca România să existe și 
să se înalțe tot mai mîndră spre 
soare. Atît la cetatea din Sucea
va, cît și la mînăstirea Putna ni 
s-a vorbit cu entuziasm de trecu
tul de luptă al acestei părți a țării 
noastre. La cetatea de scaun ni s-a 
vorbit despre distrugerile care au 
avut loc și despre preocuparea de 
a păstra și restaura acest monu
ment istoric, pentru a înfățișa oa
menilor muncii trecutul minunat 
de luptă al poporului. Desigur, to
varăși, astăzi nu mai ridicăm ase
menea cetăți. Ridicăm însă noi ce
tăți care nu vor mai putea fi dis
truse de nimeni. Cetățile noastre 
sînt industria, agricultura, știința 
și cultura. Un popor care are o 
industrie puternică, o agricultură 
puternică, o știință și o cultură 
înaintate va dăinui peste veacuri 
și nu va putea fi niciodată în- 
frînt.

Am ținut să aducem omagiul 
nostru memoriei marelui poet na
țional Mihail Eminescu, acela care 
o dată cu opera sa literară a făcut 
să apară pe bolta culturii româ
nești un astru care va străluci în 
veci de veci, revărsînd lumina și 
căldura în sufletele oamenilor, al 
poporului nostru. Aducem, de a- 
semenea, un omagiu lui Ciprian 
Porumbescu, George Enescu, care 
au făcut să răsune melodia du
ioasă a muzicii românești în în
treaga țară și pe toate continen
tele lumii, melodie care arată ce 
suflet minunat are poporul ro
mân. N-am putea să nu reamintim 
memoria lui Nicolae Iorga, istoric 
și patriot care prin activitatea sa 
a adus o contribuție de seamă la 
cunoașterea trecutului poporului 
nostru. Suceava, regiune a pa
triei noastre, Bucovina, a dat 
mulți oameni de seamă. Cinstind 
memoria lor, prețuim tot ce a fost 
bun în trecutul poporului nostru. 
Fără acest trecut n-ar exista nici 
prezentul, și n-am putea făuri nici 
viitorul. Socialismul, comunismul, 
se bazează pe tot ce omenirea a 
dat mai bun în toate domeniile de 
activitate în decursul veacurilor.

Partidul nostru este continuato
rul a tot ce are mai bun poporul 
român, al tuturor tradițiilor 
progresiste de luptă pentru li
bertate socială și națională. Apli- 
cînd în mod creator învățătura 
marxist-leninistă, bazîndu-se pe 
studierea atentă a condițiilor con
crete din țara noastră, ținînd sea
ma de legile obiective ale dez
voltării societății, partidul elabo
rează linia sa politică ce cores
punde pe deplin intereselor vitale 
ale întregului nostru popor.

Directivele Congresului al IX-lea 
au trasat sarcini mari privind dez
voltarea în anii următori a econo
miei, a întregii noastre societăți 
socialiste. Perspective mari se des
chid și pentru regiunea Suceava, 
întreprinderile existente se vor 
dezvolta, se vor construi altele noi. 
La sfîrșitul cincinalului, numărul 
salariaților din regiunea Suceava 
va crește cu încă 29 000—30 000 de 
oameni. Se va dezvolta, de ase
menea, agricultura, se va îmbu
nătăți baza ei tehnică, cooperati
vele vor primi mai multe îngră
șăminte, mai multe semințe se
lecționate. Așa cum au spus aici 
mai mulți tovarăși, vor fi mai 
bine valorificate condițiile optime 
existente în regiune, atît pentru 
creșterea producției de cereale cît 
și a producției animaliere. Se vor 
îmbunătăți și condițiile de locuit 
în regiune. Dacă nu mă înșel, se 
prevede ca în acești ani să se 
construiască circa 8 000 de noi a- 
partamente, ceea ce nu este pu
țin. Se prevede dezvoltarea învă
țămîntului de toate gradele, a. ac
tivității culturale. După cum ve
deți, tovarăși, regiunea Suceava, 
ca de altfel întreaga țară, are per
spective frumoase de dezvoltare. 
Partidul nostru consideră că politi
ca de construcție a socialismului 
presupune dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei și culturii în toa
te regiunile, în toate raioanele pa
triei noastre, în așa fel ca toți 

oamenii muncii, întregul popor, să 
se bucure de binefacerile civiliza
ției și progresului. Realizarea pre
vederilor stabilite de Congresul IX 
nu va fi deloc ușoară. Sînt nece
sare eforturi, va trebui să depu
nem o activitate intensă. Trăgînd 
învățăminte din lipsurile care 
le-am avut în trecut să construim 
mai bine, cu o mai mare eficacitate 
economică.

Arătînd că în cursul cincinalu
lui, peste 27 la sută din venitul 
național va fi alocat acumulări
lor, vorbitorul a spus: Este un 
efort mare pe care îl facem. Sub
liniez acest lucru pentru a înțe
lege de ce trebuie să gospodărim 
cu grijă fiecare leu. Aceasta este 
îndatorirea noastră — a partidu
lui și statului, a tuturor oameni
lor muncii, stăpîni pe întreaga 
avuție a țării.

Dezvoltînd economia, cultura, 
ridicînd patria noastră pe o nouă 
treaptă, noi aducem o contribuție 
tot mai mare la întărirea între
gului sistem socialist. Cu cît mai 
puternică este fiecare țară socia
listă în parte, cu atît mai 
puternic este sistemul socialist, 
cu atît mai mare va fi atrac
ția pe care o exercită socialismul 
în lume. România militează pen
tru întărirea unității țărilor socia
liste, pentru întărirea forțelor care 
se opun imperialismului și războ
iului și care cu cît vor fi mai 
puternice și mai unite vor asigu
ra menținerea păcii în lume.

Ne revine sarcina nouă, tuturor, 
întregului nostru activ de partid 
și de stat, de a păstra permanent 
și întări continuu legăturile cp 
oamenii muncii, cu toți cetățenii 
patriei noastre. Cu cît mai pu
ternice vor fi aceste legături, cu 
atît mai sigur va fi mersul nostru 
înainte.

în continuare, tovarășul Ceaușescu 
a mulțumit organizatorilor spec
tacolului de la Putna, colectivu
lui de actori de la Botoșani, care 
au evocat cu măiestrie momente 
din istoria patriei, au redat fru
musețile folclorului. Aveți, tova
răși, după cum am văzut minunați 
oameni de artă și le urez să creeze 
mai mult și mai bine, să păstreze 
permanent legătura cu poporul, nu
mai astfel putînd să se ridice pe 
culmile cele mai înalte ale artei.

Pentru primirea entuziastă și 
manifestarea călduroasă la adre
sa partidului nostru, mulțumesc 
tuturor locuitorilor orașelor, sate
lor din regiunea Suceava care 
ne-au întîmpinat cu atîta bucurie. 
Noi vedem în aceasta o ma
nifestare a încrederii în parti
dul comunist, în politica sa mar
xist-leninistă, închinată fericirii 
poporului român, întăririi conti
nue a națiunii noastre socialiste. 
Trebuie să vă spun, tovarăși, că 
după vizita și întîlnirile avute 
în Iași și în Suceava cu oamenii 
muncii sîntem mai întăriți în ho- 
tărîrea noastră de a nu precupeți 
nici un efort pentru a servi cît 
mai bine interesele partidului și 
poporului. Aceasta este îndatorirea 
fiecărui comunist, a fiecărui om al 
muncii, căruia patria și partidul 
i-au încredințat munci de răspun
dere.

Ridic paharul pentru poporul 
nostru, minunat constructor al so
cialismului, pentru partidul nostru, 
pentru oamenii muncii din Suceava, 
din această parte a țării noastre, 
Bucovina. Urez tuturor multe 
succese și fericire. Să trăiți, to
varăși!

O
ra 20,00, gara Suceava 
nord. Aceste zile de 
rodnic popas pe melea
gurile Sucevei sînt în
cununate de o grandioa

să manifestare a entuziasmului 
popular, a dragostei oamenilor 
muncii de pe acest străvechi pă- 
mînt românesc față de Parti
dul Comunist Român, față de 
conducerea sa. Din bătrînii codri 
s-au rupt cele mai tinere ramuri și 
din grădini flori proaspete ce trec 
din mînă în mînă pînă la fereas
tra vagonului, unde se află condu
cătorii de partid și de stat, care își 
iau rămas bun de la harnicii și en
tuziaștii locuitori ai pămînturilor 
sucevene.
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Lucru cunoscut și parțial recunos
cut, — în cinematografie, mai mult 
decît în oricare alt gen de spectacol, 
regizorul are un rol de prim ordin 
în asigurarea varietății tematice și de 
genuri a 
rea unei 
dificilă 
scenariul, 
trebui să 
toate implicațiile de calitate și 
responsabilitate pe care le presupu
ne aceasfă condiție, cu toate inves
tițiile de energie, cu întregul efort 
organizatoric solicitat de prezența 
unui realizator înfr-un sector atît de 
complex și atît de prompt comparat 
cu tot ce se produce mai bun în 
lume, cum e cinematografia.

N-am recapitulat aceste adevăruri 
din dorința de a face o introducere 
didactică, ci pentru a stabili în dis
cuție o premisă de o deosebită im
portanță : calitatea de autor a regizo
rului (și nu de Intermediar în reali
zarea filmului), drept și obligație de 
dimensiuni egale.

Privită din acest unghi, activității 
regizorale din ultimii ani la studioul 
„București” i se poate reproșa lipsa 
de inițiativă. Nu toți regizorii s-au 
situat — în raporturile cu scriitorii, cu 
redactorii de scenarii sau cu condu
cerea studioului — pe platforma unor 
realizatori care pornesc ei înșiși la 
crearea unei opere. Iar concepția po
trivit căreia regizorului trebuie să i se 
ofere de-a gafa un scenariu literar 
aprobat, din care să nu mal fie clin
tită o literă, persistă încă, în ciuda 
Ineficientei mai multor experiențe.

Căutarea febrilă a subiectelor in
teresante, stabilirea colaborării cu vii
torul scenarist încă din faza de idee 
sau proiect, contribuția la structura 
dramatică a filmului, inclusiv în situa
ția în care scenariul va fi semnat nu
mai de scriitor, integrarea în poves
tire a preocupărilor, gîndurllor, emo
țiilor celui care va face spectacolul, 
prezența unei personalități artistice 
particularizate, unice, pe întreaga 
suprafață a operei, ml se par a fi 
atributele firești ale unul regizor care 
vrea să-șl exercite în plenitudine 
drepturile sale de autor de filme.

Firește, chiar în aceste condiții nu 
toate tentativele vor fl încununate de 
succes și riscurile îi sînt proprii fie
cărui artist. Dar cred cu tărie în soar
ta autorilor care cu adevărat au ceva 
de spus șl încearcă să se exprime pe 
ei înșiși. Rolul reglzorului-aufor nu 
e de a scrie scenarii, ci de a organiza 
scrierea lor, de a avea Idei. Prac-

„repertoriului”, în obține- 
materii prime rîvnită și 

pe toate meridianele : 
Regizorul rămîne, sau ar 

rămînă, autorul filmului, cu 
de

tica a demonstrat că și la noi, ca și 
în țările cu o veche tradiție cinema
tografică, scriitori de renume pot fi 
atrași în munca la scenariu, chiar în 
calitate de coautori sau de dialoghiști, 
ridicînd substanțial valoarea artistică a 
unor povestiri deja elaborate.

Dacă inițiativele regizorale ar fi 
mai numeroase, conducerea studiou
lui ar putea fi mai în măsură să al
cătuiască planurile de producție în 
cunoștință de cauză, pornind de la 
niște materiale existente și nu de la 
viitoare lucrări care au, prin forța Iu

problematicii filmelor, tendințele sim
plificatoare în virtutea cărora uneori 
se ia în considerație nu conținutul 
de viață, mesajul scenariului, ci pro
fesiunea eroilor .principali, cu teama 
ca două filme avînd personaje din 
aceeași branșă să nu se dubleze în
tre ele. Sigur că dacă acțiunea se va 
limita numai la dezbaterea proble
melor de producție, asemănările vor 
fi inevitabile. Dar cîte comedii, dra
me, farse, poeme sau tragedii nu s-au 
scris și nu se vor mai scrie încă din 
viața țăranilor, de pildă, fără ca ele

lul sau a afectelor, ci pe temeiul unei 
serioase și cunoscute activități prea
labile ; stimularea responsabilității a- 
cestor realizatori, ale căror ^reații 
anterioare justifică creditul, preocu
parea pentru asigurarea unei anume 
continuități în activitatea lor repre
zintă, cred, condiții esențiale ale for
mării unor autentice personalități ar
tistice. Privită în perspectivă, aceasfă 
investiție constituie — chiar dacă 
roadele ei nu apar întotdeauna ime
diat — un prețios cîștig de timp, 
evitînd totodată experiențele nesi-

de Mihai IACOB în activitatea
. b CREAȚIE EGIZORALA

crurilor, toate însemnele Incertitudinii. 
Asigurarea în condiții optime a aces
tei „materii prime' implică și o îm
bunătățire sensibilă a procesului de 
contractare-definitivare a scenarii
lor, colaborarea dintre autori și studio 
îmbrăcînd uneori, în momentul de 
față, forme destul de greoaie, rigide. 
Deși nu se înscrie propriu-zis în su
biectul însemnărilor de față, atrag a- 
tenția asupra acestei probleme, de
oarece de studierea și rezolvarea ei 
depinde, Intr-o măsură importantă, 
atragerea mal largă și mai rodnică a 
scriitorilor spre cinematografie.

In ce privește inițiativa regizorală, 
eficiența este condiționată, evident, 
de actualitatea temelor, de caracterul 
semnificativ al conflictelor, de Inte
resul pe care-l prezintă — pentru 
marele public — problematica uma
nă dezbătută în scenariul respectiv. 
De la astfel de dale trebuie plecat 
șl în aprecierea varietății de ansam
blu a planului tematic, combătîndu-se 
o anumită îngustime în înțelegerea

sHuațll sau carac-

Adolescența, vîrsta ma
rilor aspirații șl vise, a con
stituit și constituie un do
meniu interesant de studiu 
și investigație științifică. în 
țara noastră preocuparea 
pentru descifrarea proble
melor adolescenței nu are 
un caracter strict teoretic, 
speculativ, ci este izvorîfă 
din necesitatea obiectivă da 
a sprijini tinerii în toate 
direcțiile dezvoltării perso
nalității. Progrese evidente 
pe aceasfă linie s-au înre
gistrat în ce privește edu
cația Intelectuală, orienta
rea profesională a adoles
cenților, cultivarea deprin
derilor de comportare civi
lizată. A rămas însă un 
compartiment al vieții ado
lescenților mai puțin explo
rat, mai 
Esfe vorba 
vă, care la 
dobîndeșfe 
firească.

Ceea ce 
prenta asupra acestui do
meniu al educației cred că 
esfe o temere, o prudență 
nejusfificafă. Să luăm de 
exemplu lecțiile de psiho
logie care se predau elevi
lor din clasa a Xl-a. După 
părerea mea, cunoștințele 
prevăzute în programa de 
psihologie sînt încă insufi
ciente, iar timpul scurt pre
văzut pentru tratarea la 
lecție a capitolului „Afecti
vitatea” determină o prezen
tare foarte generală. Mi se 
pare că paginile manualu
lui care se studiază la o- 
biecful amintit sînt scrise 
cu o falsă pudoare, efortu
rile autorilor fiind irosite 
pentru a găsi formule care 
să ocolească așa-zisele pro
bleme complicate.

Dar lucrurile nu se opresc 
aici. Nici profesorii dirigințl 
nu găsesc decît foarte rar 
prilejul de a aduce în dis
cuție asemenea probleme, 
sau mai precis, doar cînd 
se ivesc anumite „cazuri . 
Unde duce o asemenea 
„metodă” educativă cred că 
o ilustrează concludent ur
mătorul exemplu. Diriginta 
unei clase a X-a din Bucu
rești, intrînd în posesia unei 
scrisori pe care elevul B o 
adresase colegei sale N, a 
găsit de cuviință ca în lo
cul unei discuții individuale 
să citească în fața tuturor 
elevilor fragmente din scri
soare și să ridiculizeze si
tuația. Acest procedeu care 
a jignit simțăminte încă ne
coapte, n-a fost aprobat 
de nici un elev, iar efectul 
direct a fost o evitare a 
discuțiilor mai apropiate cu 
profesoara. Trecerea sub 
tăcere a unor lucruri 
firești învăluie într-un mis
ter ceva pe care adolescen
tul tocmai din acest motiv

puțin îndrumat, 
de viață afecti- 
aceasfă vîrstă 
o complexitate

își pune am-

i

dorește mal mult «ă-l cu
noască. Așa te ajunge une
ori la înțelegeri greși
te. Confidentul matur al 
adolescentului este une
ori un „prieten de oca
zie”, o cunoștință înfîmplă- 
toare, cineva dispus — dar 
nu șl competent — să-l Ini
țieze în tainele pe care 
școala și familia I le dezvă
luie cu zgîrcenie. Urmările 
sînt lesne de prevăzut.

Cunosc părinți și chiar 
profesori care sînt foarfe în
grijorați la cel dinții semn 
cînd Amor își trimite săgea
ta în sufletul adolescentu
lui. Unii dintre ei încearcă 
să înăbușe acesf sentiment, 
din teama că va slăbi inte
resul pentru învățăfură, alții, 
dimpotrivă, încurajează fără 
nici o rezervă relațiile din
tre băieți și fete. Cred că 
se greșește în ambele alter
native. Firește, nu putem să 
privim nepăsători sentimen
tele elevilor noștri, dar nici 
nu le putem ordona : „n-ai 
voie să fe îndrăgostești”. 
Iubirile curate, pure ale a- 
dolescenților îi înalță, îi 
fac mai buni, mai exigenți 
față de ei înșiși. Evident, 
trebuie să-i ferim pe tineri 
de acele iubiri care pot 
duce la spargerea coordo
natelor vieții lor, după cum 
avem datoria să criticăm u- 
șurința, tendința unor tineri 
de a se transforma înfr-un 
fel de „Don Juani” moderni.

Modul îngust, simplist de 
qbordare a acestei impor
tante probleme se reflectă 
de multe ori și în tonul di
dacticist, rece, „oficia!” care 
se adoptă cînd se discută 
despre prietenie și dragoste 
în adunările U.T.C. sau o- 
rele de dlrigenție.

Este nevoie să întă
rim influența noastră orga
nizată șl pe acesf tă- 
rîm. în primul rînd în 
însuși conținutul învățămîn- 
tului ar trebui să existe mai 
mult spațiu pentru cunoștin
țele de etică. De asemenea, 
în cadrul ciclului discipline
lor biologice predate în 
școală s-ar putea acorda 
importanța cuvenită proble
melor referitoare la dezvol
tarea organismului omenesc. 
Și propaganda pedagogică 
în rîndul părinților pe a- 
ceastă temă este încă foar
fe slab reprezentată. îndru
mările date adolescenților 
pe linia aufocunoașferii vie
ții afective, acordarea spri
jinului competent al adul- 
ților în clarificarea unor 
dezbateri de ordin interior 
trebuie neapărat făcute în 
mod sistematic, cu tact și la 
momentul oportun.

Gheorghița FLEANCU
Șef de sector la Institutul 
de științe pedagogice

să-șl împrumute 
tere ?

In centrul problematicii filmelor pe 
care le producem trebuie să stea as
pirațiile, preocupările, grijile, bucu
riile, frămîntările, omului contempo
ran, antrenat în efortul colectiv al 
epocii noastre, și el trebuie să se re
cunoască pe ecran, indiferent de pro
filul sau de meseria eroului.

Pe de altă parte se impune, din par
tea studioului, o atitudine mai fermă 
în direcția folosirii forțelor artistice de 
care dispune, în funcție de expe
riența acumulată pînă acum, de ca
litățile verificate sau Infirmate în 
munca pe platou, de disponibilită
țile ce se mai cer confirmate în pro
ducție. Sînt delimitări absolut nece
sare dacă ținem seama de răspun
derea artistică și economică — deloc 
neglijabilă — a realizării unui film. 
In acest sens, conducerea studioului 
ar trebui, după părerea mea, să a- 
corde regizorilor răspunderea reall- 

filmului nu în baza hazardu-

gure, repetate în pofida unor rezul
tate constant negaiive.

Nu este deloc vorba despre o 
„listă închisă” de regizori. Pentru a 
se evita însă improvizația în această 
materie, se cere ca încredințarea rea
lizării independente a unui film să 
se bizuie, de regulă, pe verificarea 
aptitudinilor regizorului, pe o expe
riență acumulată în procesul de crea
ție cinematografică. Se întîmplă 
uneori ca proiecte și scenarii să fie 
amînate sau respinse din pricina unor 
reticențe ale studioului privind măies
tria, calificarea profesională a unui 
realizator sau a altuia — fără ca 
aceste reticențe să fie exprimate în 
mod deschis, din dorința de a se 
„menaja" susceptibilitatea celor vi
zați. N-ar fi mai profitabil ca proble
mele calificării, ale uceniciei regizo
rale să fie discutate public în studiou, 
conform unor principii în uz în toate 
studiourile din lume ? Acest climat 
de „menajamente” nejustificate între
țin, de altminteri, prejudecățile 
privind, de pildă, funcția de asls-

tent de regie, deși se știe că rea
lizatori de renume mondial au înde
plinit ani și ani această funcție im
portantă, formîndu-se și cîștigînd 
experiență în activitatea nemijlocită 
de studio, fără a aștepta — nefăcînd 
nimic — „marea ocazie”. Cu atît mai 
mult la noi, unde posibilitățile de 
calificare — și de verificare — sînt 
mult mai la îndemînă, pierderea de 
vreme este de neconceput. Am în 
vedere nu numai asistența de regie, 
dar și realizarea unor scurt-metraje, 
filme de televiziune, scenarii radio
fonice. Cred că studioul, Consiliul 
cinematografiei ar frebui să se ocu
pe mai direct și mai statornic de 
această problemă.

O colaborare mai strînsă cu stu
dioul „Al. Sahia* și cu televiziunea, 
cu detașări în ambele direcții, ar pu
tea permite o folosire mult mai ju
dicioasă a celor 56 de regizori prin
cipali, secunzi și asistenți ai studiou
lui „București”, oferind totodată po
sibilitatea unei confruntări și afirmări 
mult mai rapide și — după părerea 
și practica mea — deloc jignitoare.

Munca permanentă, acumularea 
unei experiențe cît mai variate con
tribuie indiscutabil la creșterea pro
fesională și. mai mult decît atît, ea îi 
oferă regizorului încredere în forțele 
proprii, una din condițiile fundamen
tale ale activității artistice.

Tn sfîrșit, o alfă delimitare, la fel 
de importantă, se referă la interesul 
pe care-l poate prezenta sau nu un 
anumit subiect. Uneori, regizorii sînt 
antrenați, alături de scenariști, în ela
borarea unor variante noi, ținîndu-se 
seama de sugestiile redacției sau de 
observațiile consiliului artistic, se lu
crează cu afenfie la îmbunătățirea 
unor replici, pentru ca pînă la urmă 
să se constate că subiectul ca atare 
e prea puțin ofertant, și se renunță 
la o muncă de lungă durată, care a 
ocupat inutil una din forțele produc
tive ale studioului.

Evident, inspirația și talentul nu pot 
fi planificate și, în același timp, ni
meni nu pune la îndoială bunele in
tenții ale realizatorilor din studiourile 
cinematografice. Totuși, se impune o 
mai riguroasă eșalonare în perspecti
vă a gîndurllor care vor deveni fil
me, o certitudine a ritmicizării unei 
producții supusă parțial legilor indus
triale și, implicit, o prezență a re
gizorilor într-o continuă activitate de 
creație. Pentru aceasta sînt necesare, 
pe lîngă măsur" organizatorice, spo
rirea inițiativei șl a exigenței noastre, 
a regizorilor.

Un frumos
spectacol ostășesc
ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI 
IUGOSLAVE LA BUCUREȘTI

Zilele trecute, ansamblul artis
tic al Casei Armatei Populare 
Iugoslave din Belgrad a dat un 
spectacol în sala Teatrului de 
Operă și Balet, cu un bogat si 
reprezentativ program de lucrări 
vocal-simfonice și de estradă.

Acest popular ansamblu, care 
a desfășurat o bogată șt siste
matică activitate cultural-artîstl- 
că în timpul și după războiul de 
eliberare, a fost distins recent cu 
unul din marile premii ale Repu
blicii Socialiste Serbia, Premiul 
„VUK".

Programul, dirijat cu multă su
plețe și dăruire de Anghel Șurev, 
Boian Adamici și Budimir Gaici, 
a fost deschis cu piesa corală Sa
lut, armatei noastre de Milorad 
Miler, lucrare dinamică, străbă
tută de suflu patriotic. Un in
termezzo orchestral, cuprinzînd 
Selecțiuni din opera „Coștana" 
de Petar Caniovici și uvertura- 
fantezie „Este necesar să navi
ghezi" de Peter Bergamo ne-a 
impresionat prin caracterul vigu
ros al temelor folclorice, prin 
frumusețea execuției. Dar un 
adevărat tur de forță coral-ins- 
trumental l-a constituit inter
pretarea Cantatei închinate par
tizanilor Omul este orizont fără 
sfîrșit de Rudolf Brucici, scrisă 
pentru cor, orchestră, recitatori 
(Mira Stupița și Iovan Milicevici 
de la Teatrul Național din Bel
grad) și voce Dragoslava
Nicolici.

Din interesantul program de 
estradă am reținut, în primul 
rînd fantezia și finețea pieselor 
aranjate de Boian Adamici (Car
naval venețian. Ciai șukarie și 
Suită din cîntecele populare 
ale popoarelor iugoslave). Ne-a 
plăcut, de asemenea, 
pretarea solistei 
ușoară Mariana 
cucerit meritate 
pretind Zbor de 
mir Sepe, Balada 
sip Scorianat, i

inter- 
de muzică 

Derjai, care a 
aplauze inter- 

noapte de Moi- 
i ostașului de lo- 
cîntece emoțio

nante datorită lirismului cald de 
Care sînt străbătute. Un plăcut, 
moment, al spectacolului l-a cons
tituit apariția soldatului Milan 
Subota în dubla calitate de com
pozitor șt interpret al piesei Pe 
boita cerului.

în semn de prietenească pre
țuire pentru publicul nostru au 
fost incluse în program două lu
crări românești, primite cu deo
sebită simpatie — lucrarea co
rală Patrie Iubită de Liviu lo
nescu și îndrăgita Horă staccato 
de Grigoraș Dlnicu, ingenios or
chestrată, avînd ca solist la trom
petă pe Borce Covacevschi.

Întîlnirea cu solii artei iugo
slave ne-a oferit prilejul să 
constatăm dragostea și atenția 
cu care sînt cultivate tradițiile 
folclorice în Iugoslavia de astăzi.

In noul amfiteatru al spitalului C.F.R. și al Institutului de medicină din Timișoara

Conitantin RĂZVAN

LAFoto : R. Costin

plan DAN GRIGORE. 
de operă și balet : AIDA

August (Bd. Muncii) — 20,15, 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
grădină — 20, Arta — 8,45; 11; 
16; 18,30; 21. Gloria — 8,30;
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Concertele săptămînii
SALA MICĂ 

A PALATULUI

9 Marți, 24 mai, ora 
20 — recitalul pianistu
lui Dan Grigore. laureat 
al Concursului interna
țional „George Enescu". 
In program : Sonata în 
mi major și Sonata în 
si minor de Scarlatti ; 
Sonata în do minor, 
op. Ill de Beethoven ; 
Scherzo nr. 3 în do diez 
minor de Chopin și So
nata în si minor de 
Liszt.

© Miercuri, 25 mai, 
ora 20 — recital cu
muzică de Haendel, 
Bach, cîntece din epo
ca elisabethană și mu
zică veche franceză, 
în interpretarea sopranei 
Emilia Petrescu, acom
paniată la clavecin de 
Sanda Dragomir.

• Vineri, 27 mai, ora 
20 — ciclul Sonatelor

pentru pian șl vioară de 
Mozart. Interpret! ; pia
nista Maria Cardaș și 
violonistul Mihai Con- 
stantinescu.

STUDIOUL
RADIOTELEVIZIUNII

ti Joi, 26 mai, ora 19,50 
— concertul orchestrei 
de studio a Radiotelevi- 
ziunii, dirijată de Llviu 
lonescu. Program de 
prime audiții : Fragmen
te simfonice din baletul 
„Marsia" de Luigi Dalla
piccola, „Laude" de Au
rel Stroe și Rapsodia a 
Il-a pentru pian și or
chestră de George Gersh
win. Solist, pianistul Dan 
Mizrahi.

ge Enescu". Dirijor: 
Anatole Fistoulari (An
glia). In program : Sim
fonia nr. 40 în sol mi
nor K.V. 550 de Mozart; 
Concertul pentru vioară 
și orchestră nr. 1 de 
Prokofiev. Soliști ; Wan
da Wilkomirska (R. P. 
Polonă) ; Simfonia IV-a 
în la major, op. 90 
(„Italiana") de Mendel- 
sohn-Bartholdy. Con
certul va fi prezentat și 
duminică, 29 mai, ora 11.

TEATRUL DE VARĂ 
„23 AUGUST"

SALA ATENEULUI

• Sîmbătă, 28 mai, 
ora 20 — concertul or
chestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „Geor-

• Duminică, 29 mal, 
ora 20 — concert de mu
zică populară româneas
că dat de orchestra 
,,Barbu Lăutaru". Diri
jori ; Ionel Budișteanu și 
Nicu Stănescu. Soliști : 
Angela Moldovan, Da
mian Luca, Maria Cio- 
banu, Ana Dionisie, Be- 
none Sinulescu si alții.

Turneul teatrului „Vieux Colombier"
Luni seara a avut loc pe sce

na Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra" 
spectacol 
Teatrului

din Capitală primul 
susținut de ansamblul 
parizian „Vieux Colom-

bier", aflat în turneu în țara 
noastră. A fost prezentată piesa 
„Ostatecul" de Paul Claudel. La 
încheierea spectacolului, artiștilor 
le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

Filarmonica de stat „G. Enescu” 
(în sala mică a Palatului — orele 20) t 
Recital de ’ “
• Teatrul
— 19.
• Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale'
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎN
TRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala
Studio) : TEZAURUL LUI JUSTINIAN
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) s 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
— 20.
« Teatrul „Barbu Delavrancea' : 
SĂ SPARGEM GHEAȚA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. 
Academiei) : AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : NU ADUCE ZIUA CE 
ADUCE NOAPTEA — 20 (premieră), 
(sala Victoria) : NEGRU PE ALB 
— 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : VARIETĂȚI 
CIRC — 19,30.

Sensul activ al tradiției
(Urmare din pag. I)

fice’ ; revista militează a- 
cum pentru o literatură 
care, avînd rădăcini a- 
dînci în trecut, să fie în 
același timp nouă.

Mihail Sadoveanu, evo
catorul plin de vrajă al 
trecutului, avea asupra 
viitorului, pe care-1 între
vedea mai luminos, o per
spectivă largă. Creatorul 
Fraților Jderi se cufunda
se în „oceanul popular", 
găsise sugestii la Neculce 
șl Creangă, pe care-i de
clară maeștrii săi, dar ie
șind din raza de acțiune 
a tradiției, se manifesta 
ca om al veacului. O 
idee din nemuritoarea 
Miorița, trecută printr-o 
imaginație fecundă, avea 
să dea o capodoperă mo
dernă : Baltagul.

Tradiția folclorică acțio
nează ca un ferment, de- 
clanșînd energii. Brâncuși

a surprins în străvechea 
artă populară din Gor) 
semnificații capabile să 
ducă la un stil contempo
ran. Simplificînd, mergînd 
spre esențe, a imprimat 
artei moderne universale 
spiritul tradiției noastre. 
A studiat în atelierul lui 
Rodin, dar tehnica însu
șită acolo a fost utilizată 
în direcția descoperirii 
sufletului românesc. Țucu- 
lescu a pictat stăruitor, 
metodic, plecînd de la 
scoarțele țărănești, atît de 
elocvente; de la vechile 
motive populare avea să 
se ridice la o viziune pro
prie, cît se poate de ac
tuală. Dar Brâncuși nu ex
clude pe Rodin, Țuculescu 
nu-1 înlătură pe Luchlan, 
după cum Enescu din 
„Rapsodii” nu-1 contrazice 
pe Enescu din „Sonate”.

A înțelege sensul activ 
al tradiției înseamnă a 
avea simțul conciliațiel

Centenarul liceului
„Nicolae Bălcescu" din

PITEȘTI. — Duminică în 
sala Teatrului de Stat „Al. 
Davila' a avut loc săr
bătorirea centenarului li
ceului „Nicolae Bălcescu’ 
din localitate. La mani
festare au participat re
prezentanți ai organelor 
locale de partid, ai Minis-

teiului Invățămîntulul, ca
dre didactice și elevi din 
vechile promoții, numeroși 
invitați. La programul ar
tistic, prezentat în încheie
rea festivităților de elevii 
liceului „Nicolae Bălces
cu’. și-au dat concursul 
numeroși absolvenți al li
ceului.

Cadru din filmul „Serbările galante", coproducție româno-franceză, a 
cărui premieră va avea loc în această săptămînă

Astăzi, Studioul de televiziuni ..București" transmite 
următorul program : • 19,00 - Telejurnalul de seară 
• 19,20 — Pentru elevi : „10 LA COMPUNERE" • 
19,35 — Poze din... cartea de botanică, o „lecție" de 
botanică ilustrată cu dans © 20,10 — Cabinet medical 
T.V. : Bucuria maternității. Transmisie de la clinica 
Polizu. Participă conf. dr. N, N. Gheorghiu • 20,40 — 
Telecronica economică : „Locațiile" • 21,10 — Film ; 
„CARAMBOL" - producție a studiourilor cinemato
grafice din R. P. Ungară » 22,40 — Telejurnalul de
noapte • 22,50 — Buletinul meteorologic © 23,00 —
Concurs internațional de jazz. Transmisie de la Viena.

Istorice ; tradiția se cu
vine să se adapteze func
țional realității în miș
care. în căutarea unei o- 
riginalități zgomotoase, 
diferiți partizani ai moder
nismului de ieri și de as
tăzi neagă exemplele cla
sice, considerîndu-le ve
tuste. E o gravă eroare ; 
fără temelii solide nu poți 
construi cetăți. Să ne re
ferim, fie și în treacăt la ar
hitectură și muzică, arhi
tectura fiind ea însăși me
lodie și sugerînd imagi
nea perfectelor raporturi. 
Ne-ar plăcea o arhitec
tură în care particularită
țile naționale să-și aibă 
mal învederat partea lor; 
nu arhitectura fără națio
nalitate și biografie, ci 
una care să sugereze rit
mul continuității. Ceea ce 
a realizat, în dimensiuni 
restrînse, Ion Mincu, însu- 
mînd sugestii ale stilului 
brîncovenesc, s-ar putea 
înfăptui astăzi la scară 
națională prin valorifica
rea tradițiilor din toate 
regiunile. Compozițiile 
muzicale pe motive fol
clorice ar merita, de ase
menea, o preocupare mai 
largă, știut fiind că toate 
școlile naționale au ca 
punct de plecare experi
ențe tradiționale.

în literatură și artă mai 
ales, subiectul, concepția 
și perspectiva națională 
sînt elemente hotăritoare 
pentru ca rezultatele să se 
poată numi valori. Artiștii 
„cu fața în lumină nouă 
de auroră — spunea o- 
dată Mihail Sadoveanu, 
sub cupola Academiei t- 
trebuie să-și plece ure
chea spre trecut și spire 
popor. Cît. suferind, a- 
cest popor a cîntat, el dă
dea dovadă că trăiește si 
va răzbi De atunci încă 
pregătea vremurile de azi 
și viitorul De la aceste 
fermecate izvoare de apă 
vie cată să se adape toți 
cei care cîntă și se simt 
ai acestui popor și ai a- 
cestui pămînt”.
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• NOAPTEA IGUANEI : Patria
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Lu
ceafărul — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 
21, Grădina „Doina” — 20, Flamura
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
e SOȚIE FIDELĂ : Republica - 9,30; 
11,30; 14; 16,45; 19; 21,15, București
— 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,
Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5) — orele 20,15 (la toate comple
tarea Pescari amatori), Grivita — 10; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Grădina
„Expoziția" (Piața Scînteii) — orele
20.15 (la ambele completarea Culori
în pictură), Arenele Libertății — 
20,15, Modern — 10; 12; 14; 16,30;
18,45; 21 (la ultimele două cinemato
grafe completarea Orizont științific 
nr. 2).
• FIUL ȘEICULUI : Cinemateca —-t
10; 12; 14.
• 1N GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA
TINE : Capitol - 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45 ; la grădină — 20, Patinoa
rul 23 ' - - - - -
Bucegi 
21 ; la 
13,30»
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Festival — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15 ; la grădină
— 20, Feroviar — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15, Excelsior — 10;
12,30; 15; 17,30; 20 (la toate comple
tarea Vizita tn Republica Socialistă 
România a președintelui Iosip Broz 
Tito), Stadionul Dinamo — 20,15, To
mis — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15 I la qrădină — 20, Melodia
— 8,30:11,00; 13,30; 16,00; 18,30; 21,00 
(la ultimele completarea 1 Mat 1966).
• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI
— cinemascop : Victoria (completare 
Al VlIUlea Congres al U.T.C.) — 
10,15; 12,45; 15,30; 18; 20,30, Aurora 
(completare Cînd lama triumfă) — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 ; la 
grădină —> 20.
• VIZITA -
— 9,30; 11,30;
Giuiești — 16; _ __  ____
• HAIDUCII — cinemascop ; Lumina
— 9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45, 
Floteasca —
18,30: 20.45.
• PROGRAM 
na — 10.
• PARCAREA INTERZISĂ: Doina
(completare Două săptămtnl tn Ye
men) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
Unirea (completare Katlușa) — 16;
18.15 : Ia grădină - 20.
« ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI i Timpuri Noi — 10—21 tn 
continuare.
• LUMINA VERDE — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (completare 
Doi) - 14; 16: 18; 20
« VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEA
RA : Buzești (completare 
tl-vă ceasul) — 14; 16,15;
grădină - 20,30.
« FINALA BUCLUCAȘA : 
(completare Vtrste) — 15,45;
• OPERAȚIUNEA „1“ : Flacăra (com
pletare Vreau să știu tot nr. 411 —
15,30; 18: 20,30, Pacea (completare 
1 Mai 1966) — 16; 18,15; 20,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Vitan 
(completate Cartiere noi tn Bucu
rești) — 16: 18,15, Coftoceni (com
pletare Al VUI-lea Congres al U.T.C.)
— 15,30: 18: 20,30.
© HAI, FRANȚA I : Miorița (comple
tare Orizont științific nr. 2) — 9,30: 
11,45: 14: 16,15; 18,30; 20,45.
• TRAGEȚI în STANISLAS 1 : Mun
ca (comnletare Mic roman) — 16; 
18,15 20,30
• A FOST CÎNDVA HOȚ - cinema
scop ■ Popular (completare Rășinari)
— 10 30: 16: 18,15: 20.30
© ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Cos
mos (comple'are Orașul care iubește)
— 14: 16: 18; 20.
© VISCOLUL — cinemascop : Viito
rul (completare Culori în pictură) — 
15.30; 18: 20,30.
© DFSENE SECRETE î ColentinS 
(completare Geologii) — 16;
20,30
© AVENTURA : Volga - 9;
14.30. 17 15; 20,15, Lira — I
18,15: la grădină — 20 
© ATENTATUL — cinemascop : 
hova - 16; 18,15 ; la qrădină
20.30.
® LA PORȚILE PĂMÎNTULUî - 
nemascop : Progresul (completare 
bloc neobișnuit) - 15,30: 18; 20 30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Drumul Sării 
(comnletare Mic roman) 16; 18: 20.
© NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) Ferentari 
(completare Șopîrle) — 16; 19,15.

cinemascop ; Central 
13,45; 16; 18,15; 20,30, 
18,15; 20,30.

PENTRU COPII: Dol-

Verlflca-
18,30; la

Crfnqasi 
18: 20,15.

18,15:

11,45;
15.30,

Ra-

cl- 
Un
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Prezentarea scrisorilor de acreditare PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R.

de către ambasadorul Republicii 
Populare Albania la București 

(Cuvîntările rostite)
în cuvîntarea rostită cu această 

ocazie, ambasadorul Republicii 
Populare Albania a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și poporului român 
cordiale salutări frățești din par
tea poporului albanez, a Prezidiu
lui Adunării Populare și a guver
nului Republicii Populare Albania.

Subliniind că între poporul al
banez și poporul român există o 
veche prietenie, tradițională, care 
s-a întărit în lupta pentru liber
tate și independență națională, 
ambasadorul Republicii Populare 
Albania a remarcat că această 
prietenie s-a dezvoltat și mai mult 
în lupta pentru construirea socia
lismului, în eforturile pentru men
ținerea păcii și securității în Bal
cani și în lume, împotriva politicii 
de război și agresiune a imperia
lismului.

în continuare, ambasadorul Io
sif Pogace a arătat că poporul al
banez a urmărit întotdeauna cu 
un deosebit interes munca intensă, 
plină de abnegație, a poporului 
român în construirea vieții sale 
noi, socialiste și se bucură sincer 
de succesele sale obținute sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român în dezvoltarea multilate
rală a economiei și culturii. As
tăzi — a spus ambasadorul alba
nez — Republica Socialistă Româ
nia este un stat puternic socialist, 
cu o industrie și agricultură dez
voltate, cu o cultură șl știință în 
continuu progres. Poporul nostru 
urează din inimă poporului frate 
român noi succese din ce în ce 
mai mari pentru întărirea și pros
peritatea patriei sale socialiste.

în încheiere, ambasadorul a 
menționat că în perioada îndepli
nirii înaltei sale misiuni va de
pune toate eforturile pentru lărgi
rea și întărirea continuă a priete
niei și colaborării între cele două 
țări frățești.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru cuvintele prie
tenești și urările rostite la adresa 
poporului român și a rugat pe am
basador să transmită din partea 
Consiliului de Stat, a Consiliului 
de Miniștri, a poporului român și 
a sa personal cordiale salutări 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, Con
siliului de Miniștri și poporului al
banez.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că poporul român se 
bucură de realizările de seamă ob
ținute de harnicul popor albanez,

sub conducerea Partidului Mun
cii din Albania, în dezvoltarea in
dustriei și agriculturii, a învăță- 
mîntului și culturii, în opera de 
construire a socialismului în pa
tria sa. Nutrind sentimente de 
caldă prietenie față de poporul 
frate albanez, poporul nostru îi 
urează noi și tot mai mari succese 
în înflorirea Albaniei socialiste.

împărtășesc pe deplin aprecie
rea dv., a spus în continuare pre
ședintele Consiliului de Stat, că 
între popoarele român și albanez 
există legături tradiționale de 
prietenie care s-au format de-a 
lungul timpurilor în lupta lor co
mună pentru libertate și indepen
dență națională. în anii puterii 
populare, prietenia și colaborarea 
dintre țările și popoarele noastre 
au căpătat un conținut nou, avînd 
la bază țelurile comune ale con
struirii socialismului și comunis
mului și apărării păcii.

Subliniind că Republica Socia
listă România pune în centrul po
liticii sale externe prietenia strîn- 
să și alianța frățească, întărirea 
continuă a colaborării multilate
rale cu toate țările socialiste, pre
ședintele Consiliului de Stat a 
spus : Dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Alba
nia, pe baza trainică a principiilor 
internaționalismului socialist, ega
lității în drepturi și respectului 
reciproc, a neamestecului în tre
burile interne, servește intereselor 
ambelor popoare, întăririi unității 
țărilor socialiste, slujește cauzei 
socialismului și bunei înțelegeri 
între popoare.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a urat ambasa
dorului Republicii Populare Alba
nia succes deplin în îndeplinirea 
misiunii ce i-a fost încredințată, 
asigurîndu-1 că se va bucura de 
tot sprijinul și ajutorul Consiliu
lui de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, și ambasadorul 
Republicii Populare Albania, Iosif 
Pogace, a avut loc apoi o convor
bire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, George MacOvescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii Popu
lare Albania a fost însoțit de 
membrii ambasadei. (Agerpres)

Lucrările unor comisii permanențe
ale Marii Adunări Naționale

în zilele de 20, 21 și 23 mai a.c. 
comisiile Marii Adunări Naționale 
de politică externă, administrati
vă, pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale și juridică s-au 
întrunit în ședințe de lucru, pen
tru a examina și aviza unele pro
iecte de decrete normative.

Comisia de politică externă, în 
ședința condusă de tovarășul An
drei Oțetea, vicepreședintele co
misiei, a examinat proiectul de 
decret pentru ratificarea amenda
mentelor aduse art. 17 și 18 din 
Convenția privind crearea Orga
nizației Maritime Consultative In- 
terguvernamentale, adoptate prin 
Rezoluția A 69 (ES II), din 15 sep
tembrie 1964 a Adunării Organ!- F3 aaana raaua as 
zației Maritime Consultative In- ■

ntale. R FOTBAL
Ion Baicu, ministrul g ....

§ IERI LA IAȘI

organizarea instituțiilor și servi
ciilor medico-legale.

La ședință au participat tov. A- 
drian Dimitriu, ministrul justiției, 
Augustin Alexa, procuror general, 
Stelian Staicu, adjunct al minis
trului afacerilor interne, și Ion Mo- 
raru, secretar general al Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor So
ciale, care au expus principalele 
prevederi ale proiectului de de
cret.

în urma discuțiilor care au a- 
vut loc, comisiile au avizat favo
rabil proiectele de decrete exami
nate și au înaintat avizele lor 
Consiliului de Stat. (Agerpres)

terguvernamentale.
Tovarășii 1 

transporturilor auto, navale și ae
riene, și Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, au 
dat explicații asupra amendamen
telor supuse ratificării.

Comisia administrativă și Comi
sia juridică, întrunite în ședință 
comună de lucru, condusă de tova
rășul Tudor Drăganu, vicepre
ședintele Comisiei juridice, au 
studiat proiectul de decret privind 
sprijinirea de către stat a cetă
țenilor de la orașe în construirea 
de locuințe proprietate personală.

La ședință au luat parte tova
rășii Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Iulian Văcărel, adjunct al 
ministrului finanțelor, și Dumitru 
Hoit, secretar general al Comite
tului de Stat pentru îndrumarea 
și Controlul Organelor Locale ale 
Administrației de Stat, care au 
prezentat proiectul de decret și au 
răspuns la întrebările deputaților.

A DELEGAȚIEI PARTIDULUI COMUNIST
DIN JAPONIA

In ziua de 23 mai a.c., tovarășii 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea și Vasile 
Patilineț, secretari ai C.C. al P.C.R., 
au primit delegația Partidului Co
munist din Japonia formată din to
varășii Kasuga Shoichi, membru al 
Prezidiului C.C., deputat în Camera 
Superioară (conducătorul delega
ției), Nichizawa Tomio, membru 
supleant al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.J., Suwa Shigeru și 
Narita Satoshi, membri supleanți ai 
C.C. al P.C.J., Nishizawa Shunichi, 
activist la C.C. al P.C.J., care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, face 
o vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
înt.r-o atmosferă de caldă priete
nie, au luat parte tovarășii Ghizela

Vass, membru al C.C., șeful secției 
internaționale a C.C. al P.C.R., Ion 
Iliescu, membru supleant al C.C., 
șeful secției de propagandă și agi
tație a C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, adjunct al șefului secției in
ternaționale a C.C. al P.C.R., 
Alexandru Ionescu, adjunct al șe
fului secției presă și edituri a 
C.C. al P.C.R.

★

Duminică dimineața, delegația 
Partidului Comunist din Japonia a 
vizitat Muzeul Partidului Comu
nist, al mișcării revoluționare și 
democratice din România.

în aceeași zi, delegația a vizitat 
cîteva cartiere ale Capitalei.

Delegația a fost însoțită de to
varășa Ghizela Vass, membru al 
C.C., șeful secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

VOITEC

a

în ultima zi a 

fost primita de
COPENHAGA 23. — Trimisul

special Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Luni dimineața, în ul
tima zi a vizitei pe care a între
prins-o în Danemarca la invitația 
Folketingului acestei țări, delega
ția Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de Ștefan Voitec, președin
tele M.A.N., a fost primită de Fre- 
derik al IX-lea, regele Danemar
cei. Regele s-a întreținut cordial 
cu membrii delegației române. Au 
fost de față Julius Bornholt, pre
ședintele Folketingului, și Constan

vizitei delegația 
regele Danemarcei

tin Băbeanu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României la Copen
haga.

In aceeași zi, oaspeții români 
au plecat spre patrie. Pe aero
portul din Copenhaga, delegația 
a fost condusă de Julius Bornholt, 
de Morton Lange, vicepreședinte 
al Folketingului, Eigil Olsen, se
cretarul general al Folketingului, 
și de alte persoane oficiale daneze. 
A fost, de asemenea, de față Con
stantin Băbeanu, însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al României la 
Copenhaga, și membrii ambasadei.

TOVARĂȘUL
CORNELIU MĂNESCU 

S-A ÎNTORS
ON R. S. CEHOSLOVACĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, care a făcut o 
vizită în R.S. Cehoslovacă, la invi
tația ministrului afacerilor externe, 
Vaclav David, s-a înapoiat luni di
mineața în Capitală.

în drum spre patrie, ministrul 
afacerilor externe român a făcut o 
vizită de două zile în R. P. Ungară, 
la invitația lui Peter Janos, mi
nistrul afacerilor externe al acestei 
țări.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, de adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe, funcționari supe
riori din acest minister.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și Sândor Argyelan, con
silier al ambasadei R. P. Ungare.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Comitetului orășenesc 
Budapesta al P.M.S.II.

Luni dimineață a sosit în Capi
tală o delegație a Comitetului oră
șenesc Budapesta al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, con
dusă de Nâmet Karoly, membru al 
C.C. al P.M.S.U., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U., care, la invitația Comite
tului orășenesc București al P.C.R., 
va face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întîmpinată de Florian Dă- 
nălache, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R., și 
de alți membri ai comitetului oră
șenesc.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Delegația de activiști ai Comi
tetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U. va face un schimb de ex
periență privind formele și meto
dele muncii de partid în diferite 
domenii de activitate din Capitală.

(Agerpres)

CORESPONDENȚĂ DIN SOFIA

in valea
Kazanficului

Cuprinsă înfre ver
santul sudic al mun
ților Stara Pianina și cel 
nordic al munjilor Sred- 
na Gora, de-a lungul 
rîurilor Strema și Tun- 
gea, valea Kazanlîcu- 
lui este supranumită 
„Valea trandafirilor”. 
Denumirea aceasta se 
întîinește în documen
te vechi de peste trei 
secole, perioadă care 
corespunde cu introdu
cerea și apoi extinde
rea culturii trandafiri
lor pe aceste melea
guri.

Culesul are loc de 
obicei în ultima decadă 
a lunii mai și se termi
nă pe la mijlocul lui 
iunie. In actuala cam
panie a culesului, în
ceputul l-au făcut zilele 
trecute cooperatorii din 
comuna Voineagovo 
(lîngă orașul Karlovo) 
care, de pe cele 450 
decare *) cu grădini de 
trandafiri, așteaptă o re
coltă medie la decar de 
300 kilograme petale.

Am vizitat cîteva lo
calități renumite în pri
vința culturii trandafiri
lor : Rozino, Rozovo, 
Tirnicere, Zlatosel și al
tele. Un bătrîn din Ro
zino mi-a împărtășii 
unele taine ale recoltă
rii ; bunăoară, a spus el, 
petalele se culeg numai 
între orele patru și zece 
dimineața, cînd „păsă
rile se îngînă la cîntat, 
mărgelele de rouă se 
lipesc pe trandafiri, iar 
soarele a urcat în dea
lul satului". De ce? 
Pentru că în aceste ore 
ale dimineții petalele 
confin cea mai mare 
cantitate de ulei. Mai 
mult, pentru a nu-și 
pierde din conținutul de 
ulei, trandafirii culeși se

și prelucrează în ace
eași zi.

Prelucrarea nu se face 
în fabrici, cu utilaje 
complicate, ci în alam
bicuri, urmînd un pro
ces oarecum similar cu 
acela al fabricării țuicii. 
Pentru a se obține un 
ulei de calitate, lichi
dul realizat la prima 
operație de extracție 
este readus în alambic 
și supus din nou ace
leiași operații. Cîteva 
date cu privire la gra
dul de concentrație 
a produsului. Pentru 
obținerea unui singur 
litru de ulei sînt nece
sare 2,5-4 tone de pe
tale. Și numai 3-5 grame 
din esența obținută sînt 
suficiente pentru pro
ducerea unui litru de 
parfum obișnuit. Multi
ple întrebuințări are u- 
leiul de trandafir și în 
industria farmaceutică, 
în medicină etc.

Cultura trandafirilor 
constituie în Bulgaria o 
bogăție națională. Ingi
nerul Gheorghi Rusinov, 
directorul producției din 
cadrul întreprinderii 
economice „Farmachim" 
din Sofia, mi-a furnizat 
în acest sens cîteva ci
fre comparative. Ca 
valoare, un litru de ulei 
de trandafir echivalează 
cu 1,5 kilograme aur sau 
cu 200 tone sodă caus
tică sau cu 15 000 kilo
grame roșii timpurii sau 
cu 7 500 kilograme tu
tun. Iar Bulgaria expor
tă anual circa 1 500 litri 
ulei de trandafir. Pen
tru obținerea acestei 
cantități se industriali
zează peste patru mi
lioane kilograme petale.

în aceste Zile cule
sul și prelucrarea tran
dafirilor sînt în toi. 
Unitățile agricole socia
liste cultivatoare obțin

recolte bune și de pe 
acum chibzuiesc planu
rile de producție pentru 
anul viitor.

Am poposit cîteva 
ore și la stațiunea ex
perimentală pentru cul
tura trandafirilor din 
orașul Kazanlîc. Direc
torul stațiunii, Vasil Stai- 
kov, care de peste 20 
de ani conduce acest 
centru științific, a furni
zat amănunte intere
sante despre cultura 
trandafirilor, plantă care 
apare pe glob în 20 000 
de sorturi. Numai în 
stațiunea în care mă 
aflam se cultivă peste 
1 600 sorturi. Stațiunea, 
care este de fapt o sec
ție a Academiei de ști
ințe agricole, se ocupă 
în principal cu cercetări 
privind cultura trandafi
rilor și alte plante aro
mate, cu probleme de 
selecție, crearea de noi 
soiuri, combaterea dife- 
riților dăunători etc. 
Aci se acordă aceeași 
atenție atît trandafirilor 
pentru ulei cît și celor 
decorativi. Cel mai cu
noscut și răspîndit sort 
pentru producția de ulei 
este „trandafirul de Ka
zanlîc". Specialiștii au 
creat nu demult un nou 
sort pentru ulei, rezis
tent la geruri și mala
dii, și care produce o 
mai mare cantitate de 
floare. La stațiune sînt 
școlarizate și calificate 
cadre din unitățile cul
tivatoare, iar colabora
torii științifici conduc și 
îndrumă culturile pe lo
turi demonstrative din 
aceste unităfi.

Valea trandafirilor re
prezintă nu numai un 
frumos coif de natură 
al R. P. Bulgaria, dar și 
o sursă pentru sporirea 
avuției nafionale.

C. LINTE

Sosirea în Capitala
Delegația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N., care a făcut o 
vizită oficială în Danemarca, la in
vitația Prezidiului Folketingului 
danez, ca urmare a vizitei făcute 
în țara noastră în anul trecut de 
o delegație a Parlamentului danez,

Cronica zilei
S-a înapoiat în Capitală dele

gația guvernamentală a Republi
cii Socialiste România, condusă 
de Constantin Scarlat, ministrul 
industriei chimice, care a parti
cipat la deschiderea Tîrgului in
ternațional de la Budapesta.

s-a înapoiat luni după-amiază în 
Capitală.

Din delegație au făcut parte 
acad. dr. Ștefan S. Nicolau, vice
președinte, și Ion Cîrcei, secretar 
al M.A.N., prof. Tudor Ionescu și 
Ion Mărcuș, deputați, Petre Bu- 
zilă, director în M.A.N.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Mia Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
de președinți ai unor comisii per
manente și secretari ai M.A.N., 
deputați, funcționari superiori din 
M.A.N. și M.A.E.

A fost de față Viggo Christen
sen, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al Danemarcei la București. 

(Agerpres)

Curs internațional 
de pediatrie

Luni dimineața în Capitală a 
început cursul internațional de 
pediatrie socială, organizat de 
Centrul internațional al copilului 
(C.I.E.) în colaborare cu Ministe
rul Sănătății și Prevederilor So
ciale. Cu acest prilej, specialiști 
din 28 de țări din Europa, Asia, 
Africa și America de Sud vor 
asista la cursuri ținute de pedia
tri români, vor vizita unități me
dicale de pediatrie din București 
și din provincie. Cursurile vor 
dura pînă la 5 iunie.

(Agerpres)

*) Un decar “ 1/10 
hectare.

VOINEAGOVO. La cules de trandafiri

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO
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Dinamo-Pitești
IAȘI (coresp. „Scînteii").

tîlnirea do fotbal între C.S.M.S. și
Dinamo Pitești, restanță din etapa 
a XXII-a, s-a desfășurat în nota 
de dominare a gazdelor. Jucătorii 
ieșeni au Inițiat multe acțiuni și 
au fost pe punctul de a înscrie 
chiar în primele minute. Formația 
piteșteană a prestat un joc închis, 
apărîndu-se uneori chiar cu 9—10

oameni. După multe ratări în ca
reul advers, fotbaliștii ieșeni reu
șesc să deschidă scorul în minu
tul 38 ; Stolcescu a șutat puternic 
din colțul careului de 16 metri di
rect la „păianjen'.

în cea de-a doua parte a întîl- 
nlrii, Incze majorează scorul la 
2—0.
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Comisia pentru sănătate, preve- a 
deri și asigurări sociale și Corni- | 
sla juridică, întrunite în ședință 8 
comună, sub președinția tovară- ■ 
șului Tudor Drăganu, vicepreșe- I

I
I
I
I 
I
I
I t

dintele Comisiei juridice, au ana
lizat proiectul de decret privind

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 25, 

26 și 27 mal a.c. în țară : Vreme 
schimbătoare cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi locale însoțite de 
descărcări electrice, mai frecvente în 
jumătatea de nord-vest a țării. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere ușoară, minimele vor 
fi cuprinse între 6—16 grade, iar 
maximele între 18—28 grade, local 
mai ridicate. în București : Vreme 
relativ călduroasă. Cerul va fi varia
bil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt potrivit din sectorul vestic. Tem
peratura se menține ridicată.

MIINE LA BUCUREȘTI
*

LOTUL REPREZENTATIV - VALENCIENNES
Din programul de pregătire al 

lotului nostru reprezentativ, care 
la 1 iunie întîlnește în deplasare, 
într-o partidă amicală, selecționata 
R. F. Germane, fac parte și o serie 
de meciuri publice. Primul dintre 
acestea va avea loc miercuri, în 
nocturnă, cu începere de la ora 
19,45, pe stadionul „Republicii" 
din Capitală. Parteneră de joc a 
fotbaliștilor noștri va fi echipa 
franceză Valenciennes, care actual
mente ocupă locul 2-3 (la egalitate 
de puncte cu Bordeaux) în cam
pionatul primei divizii profesionis
te. Echipa oaspeților noștri de 
mîine a învins săptămîna trecută 
pe Saint-Etienne, clasată pe locul 
patru. Pentru Valenciennes au în
scris : extrema dreaptă Bonnel. 
(două goluri) și mijlocașul stînga 
Kocik.

în vederea meciului de mîine, 
antrenorii români au la dispoziție

următorii jucători: portari — Io
nescu, Constantinescu ; fundași — 
Popa, Pahonțu, Hălmăgeanu, Nun- 
weiller III, Dan, Mocanu, Sătmă- 
reanu ; mijlocași — Ghergheli, Ja- 
maischi, D. Popescu, Iancu ; înain
tași — Pîrcălab, Dridea I, Badea, 
Sorin Avram, Mateianu.

PRONOSPORT
Petrolul — Steagul roșu 
Rapid — Universitatea 
Dinamo Buc. — U.T.A. 
Știința Craiova — Crlșul 
Farul — Steaua
C.S.M.S. — Dinamo Pitești 
Siderurgistul — PoVtehnlca 
Dinamo Bacău — Progresul 
Recolta — Minerul B.M. 
Florentina — Lazio 
Juventus — Sampdorla 
Milan — Catania
Napoli — Internazlonale
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Pe scurt 
de peste hotare

„CURSA PĂCII". Desfășurată între 
Rostock și Schwerin, etapa a 13-a a fost 
cfștigată la sprint de sovieticul Alexei 
Petrov, care a străbătut distanța de 180 
km în 4h 58’03”. Cicliștii români Arde- 
leanu, Ziegler și Ciumete au sosit cu 
plutonul al doilea, la aproximativ 6 mi
nute. In clasamentul general continuă 
să conducă francezul Bernard Guyot, 
urmat de sovieticul Dohllakov la 1’04" 
și maghiarul Megyerdi la 2’08”.

ÎN MECIUL PETROSIAN—SPASSKI, 
partida a 18-a, care a avut loc ieri, s-a 
terminat remiză la mutarea 33. Scorul 
este acum 9,5—8,5 în favoarea lui Pe
trosian.

MOTOCICLISM. în împrejurimile Bel
gradului s-a desfășurat competiția de 
motooros dotată cu „Cupa capitale
lor țărilor balcanice'. Pe echipe, locul 
întîi a revenit formației orașului Sofia, 
urmată de București și Belgrad. La indi
vidual primul loc a fost ocupat de spor
tivul bulgar Mlladinov. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Dănescu (România) 
și Gigov (Bulgaria).

RUGBI. în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în R.D.G., echipa de 
rugbi Rapid București a susținut două 
întîlniri : 6—3 cu selecționata de juniori 
a R. D. Germane și 3—0 cu Lokomotiv 
Leipzig. Astăzi sportivii bucureșteni vor 
evolua la Wurzen, în compania unei se
lecționate locale.

FOTBAL. Meciuri amicale i Belgia— 
U.R.S.S. 0—1 (0—1). Unicul gol l-a în
scris, în minutul 11, Scerebrianikov, 
printr-un șut de la 25 de metri. Austria- 
Irlanda 1—0 (0—0).

• Mîine la Milnster (R. F. Germană) 
se va desfășura un concurs internațional 
de atletism, la care participă și repre
zentantele țării noastre Mihaela Peneș și 
Ioana Petrescu.

• La San Jose, cu ocazia unui concurs 
atletic, sprinterul Tom Smith a alergat 
100 m plat în 10’1/10.

„Exercițiu de rutină" in Columbia
în Columbia, la ca

pătul unui mandat de 
patru ani, guvernul 
conservator al pre
ședintelui Leon Va
lencia urmează să 
transmită gestiunea, 
la 7 august, către li
beralul Carlos Leras 
Restrepo, învingăto
rul în recentele ale
geri prezidențiale. 
Victoria sa nu a sur
prins pe nimeni, ea 
fiind asigurată cu an
ticipație de tranzacția 
pe termen lung (16 
ani) existentă între 
partidele conservator 
și liberal, prin care 
irînele politice sînt

monopolizate de cele 
două părți, după 
o schemă care pre
vede atît ocuparea 
prin alternanță a 
funcției supreme, cît 
și distribuirea princi
palelor posturi ale 
puterii executive și 
legislative.

Ca și în ocazii pre
cedente, abținerea de 
la vot a cetățenilor 
a fost masivă : din 
șapte milioane de 
înscriși în liste, doar 
două milioane s-au 
prezentat la urne. 
Apatia publică se 
explică prin aceea 
că, în ultimii opt ani

de cînd ființează coa
liția conservatori-li- 
berali, alegerile și-au 
pierdut adevărata 
semnificație, deve
nind „exerciții de ru
tină" (după expresia 
unui ziar din Bogota), 
cu prilejul cărora 
două sectoare oligar
hice schimbă perio
dic între ele sarcina 
de a alcătui guver
nul, fără ca ceremo
nia să fie urmată de 
înnoiri în rînduielile 
țării.

în genere, aprecie
rile observatorilor 
privind bilanțul gu
vernării conservatoa-

într-o tabără a pariizanilor din munții Columbiei

re constată o a- 
gravare generală a 
crizei economice. 
Mai ales în cursul 
anului 1965 șl în pri
mele luni ale anului 
curent numărul de 
falimente ale între
prinderilor industri
ale naționale a de
pășit orice precedent 
din perioada post
belică. O treime din 
buget este înghiți
tă de forțele ar
mate, apoi o bună 
parte a finanțelor se 
scurge sub forma de 
rate și dobînzi la îm
prumuturile contrac
tate în străinătate, iar 
altă parte „injectea
ză" cursul peso-ului 
pentru a-i stăvili rit
mul devalorizării.

La toate acestea 
se adaugă maladia 
cronică a schimbu
rilor neechivalente 
cu Statele Unite, care 
apasă greu asupra 
economiei columbie
ne. Deși după nego
cieri repetate s-a 
obținut o sporire a 
prețului de vînzare 
al cafelei, beneficiul 
a fost slab, dat fiind 
că alte produse de 
export au continuat 
să înregistreze scă
deri de prețuri. Pe 
scurt, deși Columbia 
este una din țările 
cele mai bogate din 
America Latină și 
unde, pe deasupra, 
responsabilii „Alian
ței pentru progres" 
pretind că programul 
lor a avut „cele mai 
bune rezultate", spo

rul anual al produsu
lui național brut a- 
tinge de-abia 2,5 la 
sută, fiind interior 
sporului demogratic, 
care e de 2,9 la sută, 
ceea ce de fapt în
seamnă regres eco
nomic.

Țară cu întindere 
de peste un milion 
de kilometri pătrați, 
Columbia dispune 
numai de 3 900 kilo
metri de cale fera
tă. Aproximativ 92 
la sută din pămînt 
este proprietatea a 
12 la sută din popu
lație. După unele 
date estimative re
cente, investițiile di
recte ale Statelor 
Unite în Columbia 
ar fi de aproxi
mativ 400 de mi
lioane de dolari, iar 
valoarea proprietăți
lor private nord-ame- 
ricane depășește 
două miliarde dolari 
— în sectorul petro
lului, energiei electri
ce, extracției de mi
nereuri, navigației, 
produselor chimice, 
automobilelor etc. O 
sumă de aproxima
tiv 800 milioane de 
pesos — cam 100 
milioane dolari — 
se scurge anual 
din țară cu titlul 
de beneficii ale com
paniilor nord-ameri- 
cane. Nu este deci 
de mirare că econo
mia columbiană sîn- 
gerează atît de grav 
îp sectorul vital al 
ixanislfix.

V. OROS



Tensiune
Ain
Uganda

„Țara papirusului', cum 1 se 
spune adesea Ugandel, trece în 
prezent printr-o criză politică 
serioasă. Parlamentul Bugandel, 
unul din cele patru regate care 
intră în componența statului, 
a adoptat zilele trecute o rezo
luție separatistă, menită să sus
tragă de sub jurisdicția guver
nului central teritoriul acestui 
regat cuprinzînd peste un sfert 
din suprafața țării.

încercarea de secesiune a 
cercurilor feudalo-monarhlce nu 
constituie un fapt Izolat. în re
petate rînduri Mutesa II, regele 
bugandez, și-a manifestat In
tenția de a crea un stat în stat. 
Cu ani în urmă, anticipînd pro
clamarea independenței țării, el 
a încercat să obțină un statut 
separat pentru regatul său. Da
torită împotrivirii unor largi 
mase populare, el a fost nevoit 
să renunțe la acest proiect. 
După proclamarea independen
tei, cercurile feudale au Impus 
alegerea lui Mutesa II ca pre
ședinte al Ugandei, într-o în
cercare de a torpila măsurile 
propuse de partidul Congresu
lui poporului ugandez, condus 
de Milton Obote, privind crea
rea unui stat centralizat șl mo
dern. Guvernul lui Obote a 
adoptat o serie de măsuri în
dreptate spre lichidarea vechi
lor relații care frînau dezvol
tarea țării, măsuri care nu au 
convenit însă cercurilor feuda
le șl regelui însuși, socotit cel 
mai bogat om din Uganda. (El 
posedă peste 90 000 de hectare 
de pămînt). Aceste cercuri au 
pus la, cale un complot pentru 
înlăturarea de la conducerea 
țării a guvernului Obote. Ten
tativa de lovitură de stat a fost 
descoperită în luna februarie. 
Pentru contracararea acțiunilor 
complotiștilor, primul ministru 
a hotărît suspendarea vechii 
constituții, preluînd în același 
timp întreaga putere. Cinci mi
niștri implicați în tentativa de 
lovitură de stat au fost arestați 
și judecați, iar Mutesa II a fost 
destituit din funcția de pre
ședinte al țării, ca urmare a 
legăturilor lui cu complotiștii.

Parlamentul ugandez a adop
tat apoi o nouă constituție, 
care prevede printre altele și 
suspendarea treptată a autono
miei celor patru regate. Primul 
ministru Milton Obote a fost 
ales președinte al Ugandei.

După cum se vede însă, Mu
tesa II a continuat să acționeze 
împotriva unității statului. în
tr-o declarație publicată de 
guvernul din Kampala se arată 
că parlamentul bugandez nu 
are dreptul- să adopte nici o 
hotărîre împotriva guvernului 
central. în interesul întregului 
popor, se spune în declarație, 
asemenea acțiuni trebuie com
bătute cu hotărîre. Poziția gu
vernului central se bucură de 
sprijinul larg al poporului 
ugandez, care luptă pentru în
lăturarea relațiilor feudale, pen
tru progres.

Auguitin BUMBAC

Poliția saigoneză
în alarmă
• Camioane militare
american incendiate 
de manifestanți • A- 
saltul trupelor asupra 
pagodei Vien Hoa Dao 
• Represiunea de la 
Da Hang® Peste 1000 
de morți și răniți

SAIGON 23 (Agerpres). — La 
Saigon au reînceput luni dimineața 
demonstrațiile antiguvernamentale 
și antiamericane. După cum trans
mit corespondenții agențiilor de 
presă, în ciuda intervenției trupe
lor și forțelor polițienești guver
namentale, un mare număr de ti
neri sud-vietnamezi s-au grupat 
lîngă pagoda Vien Hoa Dao, unde 
au scandat lozinci antiguverna
mentale și antiamericane. Demon
stranții au oprit și au dat foc unor 
camioane militare americane. Po
liția saigoneză, pusă în stare de 
alarmă și soldați! generalului Ky 
au luat cu asalt pagoda, atacind pe 
manifestanți cu baionete și bombe 
cu gaze lacrimogene. Se semnalea
ză numeroși răniți printre tinerii 
manifestanți.

Tot luni dimineața, trupele lui 
Nguyen Cao Ky au dezlănțuit 
la Da Nang represalii de 
ploare. După ce duminică

fost aduse în localitate noi în
tăriri militare — unități blin
date și parașutiști — luni au 
fost puși în acțiune, în total, 6 000 
de soldați saigonezi. Asupra pa
godelor budiste, transformate de 
„rebeli" în puncte întărite, au fost 
lansate tancuri și s-a deschis foc 
de artilerie. în același timp, avia
ția sud-vietnameză a aruncat asu
pra pozițiilor „rebelilor" bombe 
grele. Peste 1 000 de uciși și răniți 
— acesta este rezultatul represiu
nilor. 600 de „rebeli" au fost 
făcuți prizonieri. Da Nangul pare 
să fi căzut în mîinile unităților gu
vernamentale, scrie corespondentul 
agenției France Presse, dar victoria 
lui Ky rămîne efemeră. Ocuparea 
orașului nu dă mai multă stabilita
te regimului său, împotriva căruia 
s-a pronunțat majoritatea poporu
lui sud-vietnamez.

★
HANOI 23 (Agerpres). La 23 mal, 

nujneroase grupuri de avioane a- 
mericane au pătruns în repetate 
rînduri în spațiul aerian 
Vietnam. Forțele militare
ale Armatei populare vietnameze 
au doborît un avion american în 
provincia Ha Tinh. Numărul avioa
nelor americane doborîte deasupra 
teritoriului R.D. Vietnam de la 5 
august 1964 se cifrează la 1 057.

al R.D. 
aeriene

SAIGON. Un tînăr rănit în cursul atacurilor lansate ieri de trupele gu
vernamentale asupra manifestanfilor

(Telefoto i U.P.I.—Agerpres)

CORESPONDENȚĂ DIN lONDRA

LONDRA

întrevederi 
ale ministrului 
industriei 
metalurgice 
din România

IERI S-A DESCHIS

ÎNTlLNIREA REPREZENTANȚILOR
COMITETELOR DE COLABORARE 

BALCANICĂ
SOFIA — Corespondentul Ager

pres, A. Linte, transmite : La 23 
mal s-a deschis la Sofia cea de-a 
6-a întîlnire a reprezentanților Co
mitetelor de colaborare balcanică 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
România. La întîlnire participă, în 
calitate de observator, reprezen
tantul Ciprului. întîlnirea a fost 
deschisă de acad. Sava Ganovski, 
președintele Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Apoi, 
conducătorii delegațiilor prezen
te la întîlnire au rostit cuvîntări de 
salut.

Prof. M. Ghelmegeanu, conducă
torul delegației române, a dat ci
tire mesajului adresat întîlnirii de 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mlniș-

trl al Republicii Socialiste Româ
nia.

Mesaje de salut au adresat întîl
nirii Todor Jivcov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, șl Petar Stambolicl, pre
ședintele Vecei Executive Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia.

Pe ordinea de zi a întîlnirii se 
află discutarea problemei „Pacea 
și relațiile de bună vecinătate în
tre popoarele balcanice — condiții 
necesare pentru dezvoltarea lor 
socială, politică, economică, cultu
rală". Raportul pe această temă 
a fost prezentat de Slavcio Vasev, 
președintele Comitetului bulgar 
pentru înțelegere și colaborare 
balcanică. Lucrările întîlnirii con
tinuă.

Vizita în R. F. G. a ministrului

comerțului exterior al României
MUNCHEN 23.— Trimisul spe

cial Agerpres, P. Stăncescu, trans
mite : Duminică dimineața, mi
nistrul comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheor- 
ghe Cioară, și persoanele care îl

am-
au

ȘEDINȚE ALE COMISIILOR

LONDRA 23 — Corespondentul 
Agerpres transmite: Ion Mari
nescu, ministrul industriei meta
lurgice al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află în Marea Bri- 
tanie la invitația guvernului bri
tanic, a făcut luni o vizită la Mi
nisterul Energiei și la Ministe
rul Tehnologiei. în aceeași zi, Ion 
Marinescu a avut o convorbire cu 
Douglas Jay, ministrul comerțului.

Seara, guvernul britanic a ofe
rit în cinstea oaspetelui român o 
recepție la care au participt R. 
Mason, ministrul de stat la Mi
nisterul Comerțului, înalț! funcțio
nari de la Ministerele Tehnologiei, 
Energiei și Afacerilor Externe, 
membri ai parlamentului britanic, 
reprezentanți al Federației indus
triașilor britanici, ai Federației 
britanice a fierului și oțelului.

Au luat parte, de asemenea, Va- 
sile Pungan, ambasadorul Româ
niei în Marea Britanie, și membri 
ai ambasadei române.

Un dialog anglo— 
vest-german a început 
luni la Londra, unde 
cancelarul vest-german 
Erhard a sosit pentru o 
vizită de două zile. 
La tratative partici
pă personalifăfi ofi
ciale brifanice — pre
mierul Harold Wil
son, ministrul de ex
terne Michael Ste
wart, ministrul de fl- 
nanfe James Callaghan. 
Agenda convorbirilor 
cuprinde o serie da 
probleme spinoase ale 
relațiilor dintre mem
brii alianței atlantice, 
implicațiile pozifiei 
franceze fajă da 
N.A.T.O., perspectivele 
aderării Marii Britanii 
la Piafa comună, con
tribuția Bonnului la 
costul întrefinerii tru
pelor britanice aflate 
pe Rin și altele.

Prezenta cancelarului 
vest-german pe malul 
Tamisei, imediat după 
turneul întreprins de 
ministrul britanic Geor
ge Thomson în cîteva 
capitale ale țărilor a- 
flanfice, Inclusiv Wa
shington și Ottawa, 
este încadrată de ob
servatorii politici
contextul unei Intense 
activități 
cu dublu scop : pa da 
o parte sondarea reci
procă a pozițiilor în 
probleme care frămîntă 
pe allajll nord-aflantlci, 
iar pe de altă parte 
pregătiri pentru întru
nirea miniștrilor de

în

diplomatice

în Anglia s-a proclamat
starea de urgență

externa din fărila 
N.A.T.O. la Bruxelles, 
peste două săpfămîni.

In vederea abordării 
unor aspecte privind 
restructurarea N.A.T.O. 
și rolul R. F. Germane 
în politica și în strate
gia atlantică, interlocu-

anglo
vest
germ n

auforîl vest-germenl 
făcut o pregătire minu
țioasă pentru înfîlnl- 
rea de la Londra i 
chiar în preajma tra
versării canalului Mi
ned!, la Bonn s-au a- 
nunțat măsuri de 
boicotare a Importului 
de mărfuri din Rhode
sia. Se spune că 
în valiza diplomatl-

că vesf-germană sa 
mai află un atu impor
tant și anume posibilul 
sprijin al ~ 
pentru 
britanică 
mună.

Totodată, delegajlel 
vesf-germane i se a- 
tribuie o atitudine 
pujin flexibilă fajă 
de Insistenta Lon
drei ca R.F.G. să con
tribuie la acoperirea 
integrală a cheltuieli
lor în valută pentru 
întreținerea trupelor 
britanice de pa Rin. 
Potrivit unei înțelegeri 
încheiate anul trecut, 
comenzile militare vest- 
germane în Marea Bri
tanic însumează 50 de 
milioane de lire anual. 
Acum se afirmă că gu
vernul britanic ar dori 
ca această sumă să fie 
ridicată la 85—90 mi
lioane de lire pentru a 
acoperi integral chel
tuielile de întrejinere 
sus-aminfite. După 
cum scrie însă „Daily 
Mail*, „cancelarul Er
hard sosește la Londra 
cu un răspuns negativ 
la cererea britanică*. 
Motivul acestui refuz 
este apreciat ca prove
nind din convingerea 
aliafilor atlantici că a- 
vertismentele Londrei 
privind eventuala re
tragere 
sale din 
reflecta 
concretă.

R.F. Germane 
candidatura 

la Piaja co-

a efectivelor 
R.F.G. n-ar 

o Infenfla

L RODESCU

LA TÎRGUL PARISULUI

Primul ministru al Franței 
a vizitat pavilionul românesc

PERMANENTE C.A.E.R.

SOFIA 23 (Agerpres). — La So
fia au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 8-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru proble
mele valutar-financiare. La șe
dință au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Au participat, 
de asemenea, și reprezentanți din 
Iugoslavia. în calitate de observa
tori, la ședință au participat repre
zentanți ai Cubei. Au luat, de ase
menea, parte reprezentanți ai 
Băncii Internaționale de 
rare Economică.

Comisia a examinat 
referitor la activitatea el 
trecut și în legătură cu 
tea viitoare și a analizat o serie de 
alte probleme valutare și finan
ciare car» prezintă interes re- 
ciproo.

Colabo-

raportul 
din anul 
activi ta-

Pentru industria
ușoara

SOFIA 23 (Agerpres). — între 16 
și 21 mai, la Vama a avut loc cea 
de-a 6-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
ușoară. Au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. în calitate 
de observatori au participat repre
zentanți ai R.P.D, Coreene și Re
publicii Cuba. Comisia a examinat 
rezultatele unor cercetări științi
fice încheiate, care au fost coordo
nate în cadrul Comisiei, și au fost 
adoptate recomandări pentru utili
zarea acestor rezultate în țările 
membre C.A.E.R. Comisia a luat 
totodată cunoștință de raportul de 
sinteză pentru coordonarea lucră
rilor de cercetare științifică pe ur
mătorii doi ani.

Au fost discutate, de asemenea, 
măsurile pentru lucrările viitoare 
ale Comisiei în domeniul standar
dizării, precum și unele probleme 
legate de lărgirea schimbului de 
sortimente ale industriei ușoare 
între țările membre C.A.E.R.

însoțesc au vizitat al 18-lea Tîrg 
internațional de artizanat și produ
se meșteșugărești, deschis recent la 
Miinchen. La tîrg participă cu ex
ponate 45 de țări. în pavilionul 
Republicii Socialiste România sînt 
expuse produse de artizanat și artă 
decorativă. Unul din exponat'Ie 
românești, realizat de Cecilia 
Storck, a fost distins cu o medalie 
de aur a Tîrgului. în continuare a 
fost vizitată localitatea Feldafing, 
în cinstea oaspeților români a fost 
oferită o masă la care au partici
pat ministrul de stat al economiei 
și transporturilor al landului Ba
varia, dr. Otto Schedl, și alte per
soane oficiale.

Luni dimineața, oaspeții au vizi
tat două uzine ale firmei Siemens. 
Specialiștii uzinei de mașini de 
calculat au prezentat noile tipuri 
de mașini fabricate aici. în conti
nuare a fost vizitat Centrul de 
cercetări al firmei Siemens. Cu 
prilejul vizitei în R.F. Germană a 
ministrului comerțului exterior, șe
ful Agenției economice a Repu
blicii Socialiste România la Frank
furt a oferit luni seara o recepție 
la hotelul Konigshof din Bonn. Au 
participat Kurt Schmiicker, mi
nistrul economiei al Republicii Fe
derale Germane, Hermann Hocherl, 
ministrul agriculturii, funcționari 
superiori din ministere, deputați, 
directori generali ai unor mari so
cietăți, reprezentanți ai cercurilor 
economice, șefi și membri ai uno. 
misiuni diplomatice acreditați la 
Bonn, ziariști.

LONDRA 23 (Agerpres). — Din 
Londra se anunță că, țlnînd sea
ma de situația creată de greva 
marinarilor, regina Elisabeta a 
semnat un decret prin care, înce- 
pînd de la 23 mai, în Anglia este 
declarată starea de urgență. Anun- 
țînd luni decretul regal în Camera 
Comunelor, premierul Harold

Wllson a declarat că starea de ur
gență proclamată urmărește nu
mai asigurarea serviciilor vitale 
de aprovizionări și transporturi 
din Anglia și că guvernul nu in
tenționează să pună în 
imediat împuternicirile 
dispune în cadrul Stării 
gență.

aplicare 
de care 
de ur-

Mitingul siria Crearea unui

PARIS 23 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Franței, Georges 
Pompidou, a vizitat luni Tîrgul 
Parisului, la care participă și țara 
noastră. La pavilionul României 
el a fost întîmpinat de ambasado
rul țării noastre la Paris, dr. Vic
tor Dimitriu, și de directorul pavi
lionului, Nicolae Vrabie. Erau de 
asemenea prezențl membrii dele-

gațlei române la Tîrgul Parisu
lui.

Oprindu-se în fața standului de 
mașini, unde sînt prezentate di
verse tipuri de mașinl-unelte, 
printre care puternicul strung Ca
rusel—2 500 produs de Fabrica de 
mașinl-unelte și agregate din 
București, primul ministru francez 
a avut cuvinte de caldă apreciere 
față de exponatele românești.

de la Terezin Comitet suprem
PRAGA 23. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Liță, transmite : Du
minică a avut loc la Terezin, în 
regiunea Cehia de nord, un miting 
în memoria victimelor fascismului 
din fostul lagăr de concentrare din 
această localitate. Au participat a- 
proximativ 40 000 de persoane, 
printre care reprezentanți ai C.C. 
al Uniunii luptătorilor antifasciști 
din R. S. Cehoslovacă și ai unor 
organizații antifasciste de peste 
hotare. La Monumentul victimelor 
fascismului din localitate au fost 
depuse coroane de flori din partea 
unor organizații de luptători an
tifasciști, printre care și din partea 
Comitetului foștilor deținuți an
tifasciști din Republica Socialistă 
România și din partea ambasadei 
române Ia Praga.

pentru apărarea
populară"

DAMASC 23 (Agerpres). — Primul 
ministru al Siriei, Youssef Zeayyen, 
a anunțat formarea unui „Comitet su
prem pentru apărarea populară", în
sărcinat să întreprindă toate măsurile 
necesare în vederea preîntîmpinării 
uneltirilor cercurilor imperialiste îm
potriva Siriei, 
condus de 
hammad Eid 
feri superiori, 
naționale, ai 
categorii sociale.

Din comitet, care este 
ministrul apărării, Mo- 

Eishawi, fac parte ofi- 
reprezenfanfi ai gărzii 

sindicatelor și ai altor

O BALENĂ ÎN RIN
Tn apele Rinului, în dreptul localității vest-germane Duisburg, a apă- 

balenă albă. După cum declară experții, această specie trăiește,rut o L___  ___ , ...
de obicei, în apele Oceanului Arctic și trebuie presupus câ animalul s-a 
râfâcit. Mai multe bărci ale poliției și pompierilor au pornit în urmărirea 
balenei, neizbutind însă s-o vîneze.

ăr-
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I

:. și I
“lor I 

două state germane la înarmarea nu- ■ 
cleară, pentru recunoașterea frontie- | 
relor existente în Europa. ■ ‘

Congresul a ales conducerea par- I '
tidului, alcătuită din 41 de membri. | 
Gerhard Danelius a fost ales pre
ședinte al partidului — funcție pre- | 
văzută în noul statut.

ÎNCHEIEREA congresului p.s.u.g
DIN BERLINUL OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL 23 (A- 
gerpres). — Duminică după-amiază 
a luat sflrșit primul Congres al Par
tidului Socialist Unit din Germania 
— Berlinul occidental. Congresul a 
ascultat și a dezbătut raportul 
ducerii partidului, prezentat de 
hard Danelius, prim-secretar al 
ducerii P.S.U.G. din Berlinul
dental. In ședința de duminică dimi
neață a fost aprobat noul statut al 
partidului.

Participanțli la congres au adop
tat o rezoluție Intitulată „Propuneri 
pentru un viitor pașnic șl fericit al 
orașului nostru". In rezoluție se cere 
stabilirea unor relații de bună veci-

con- 
Ger- 
con- 
occi-

|B NEW YORK. La lucrările Con- 
™ greșului anual al Sindicatu
lui Unit al muncitorilor din in
dustria de automobile și avioane 
a S.U.A. a fost adoptată o rezo
luție prin care reprezentanții ce
lor 1,5 milioane de muncitori din 
industria de automobile cer lăr
girea relațiilor comerciale ale 
S.U.A. cu țările socialiste.

BUDAPESTA. La Budapesta 
au început convorbirile din

tre Gyula Kallai, președintele 
Guvernului revoluționar munci
toresc țărănesc ungar, și Lee 
Kuan Yew, primul ministru al 
Republicii Singapore, care face 
o vizită în R.P. Ungară.

® ROMA. Aproape toate zbo
rurile interne și internațio

nale ale companiei aeriene 
„Alitalia" au fost suspendate luni, 
ca urmare a grevei de patru zile 
declarate de personalul tehnic de 
pe sol și de alte categorii de sa- 
lariați ai societății.

nătate cu R. D. Germană, promova
rea de către Berlinul occidental a 
unei politici Independente, extinde* 
rea și consolidarea drepturilor de
mocratice ale oamenilor muncii din 
acest oraș. P.S.U.G. din Berlinul oc
cidental se pronunță pentru schimbul 
de păreri deschise dintre P.S.U.G. 
P.S.D.G., pentru renunțarea celor

M MOSCOVA. La 
“ xei Kosîghin, 
Consiliului de 
U.R.S.S., a avut o

23 mai, Ale- 
președintele 

Miniștri al 
convorbire la 

Kremlin cu Jean Denuyl, minis
trul pentru problemele economice 
al Olandei, conducătorul delega
ției oamenilor de afaceri olan
dezi, sosită duminică în U.R.S.S.

|SB CONAKRY. Luni au luat 
sfîrșit la Conakry convorbi

rile dintre președintele Guineei, 
Seku Ture, și membrii unei dele
gații algeriene de bunăvoință 
conduse de ministrul de stat, 
Rabah Bitat. Comunicatul co
mun publicat în aceeași zi men
ționează că cele două părți „au 
găsit un limbaj comun în toate 
problemele politice principale".

M PARIS. In preajma împlinirii a 50 de ani de la luptele de la Ver- 
dun, pe locurile istorice unde au murit în 1916 peste 500 000 de oa

meni— mai multe mii de persoane din departamentele învecinate au 
venit să participe la o „adunare a păcii", organizată cu sprijinul a nu
meroși deputați și consilieri municipali socialiști și comuniști și a re
prezentanților sindicatelor muncitorești.

KI LUXEMBURG. Potrivit agenției France Presse, producția de căr- 
bune a C.E.C.O. s-a cifrat în primele patru luni ale acestui an 

la 73,5 milioane tone, înregistrînd o scădere de 6,4 la sută în raport 
cu perioada corespunzătoare a anului precedent.

PARIS. Baritonul David Ohanesian, artist emerit, prim-solist al
Teatrului de Operă și Balet din București, și-a dat concursul la 

manifestările muzicale ce au avut loc în orașul Dijon cu prile
jul „Săptămînii muzicale, poetice și dramatice". Municipalitatea ora
șului Dijon a oferit o recepție în cinstea artistului român, cu pri
lejul căreia canonicul Kir, primarul orașului, i-a înmînat medalia 
„Rameau" de cetățean de onoare al acestei localități.

BB8 VARȘOVIA. O delegație a Comitetului italian pentru energia ato- 
■* mică, condusă de prof. Carlo Salivetti, vicepreședinte al Comi
tetului, a efectuat o vizită de șase zile în R. P. Polonă. Delegația a 
avut convorbiri în legătură cu colaborarea polono-italiană în dome
niul folosirii energiei nucleare.
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