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Șl DE STAT ÎN REGIUNEA ARGEȘ
Plaiurile argeșene au îmbrăcat cele mai alese straie de sărbătoare. Ieri, 10 iunie, la primele ore ale dimineții, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Maxim Berghianu, Vasile Vîlcu, Manea Mănescu și Ilie Verdeț au sosit în Argeș pentru a vizita orașele și satele acestei frumoase regiuni, a discuta cu conducătorii organelor locale de partid și de stat, cu harnicii oameni ai muncii argeșeni asupra modului cum sînt înfăptuite hotă- rîrȘLe Congresului al IX-lea ah P.C.R. și a stabili obiectivele industriale noi, care vor contribui la dezvoltarea regiunii în anii actualului cincinal. De pe crenelurile de granit ale Făgărașului, de pe culmile îmbrăcate în falnici codri de brazi, de pe dealurile do- moale cu livezi si vii. din cîmpiile încărcate de holde și sonde au pornit din vreme soli, mii de soli, pedeștri și călări, așteptîndu-i la hotarul regiunii pe oaspeții dragi. Apropierea oaspeților e vestită, încă din zare, prin sunete de bucium și corn. Este salutul acestui pămînt al Basarabilor, leagăn al întemeierii Țării Românești. Un arc de triumf, sprijinit în obeliscurile a două sonde îmbrăcate în ghirlande de flori, exprimă simbolic noile bogății ale regiunii. Pe frontispiciu sînt înscrise cuvinte de bun sosit la adresa conducătorilor de partid și de stat, cuvinte de glorie la adresa partidului iubit.Au venit în întîmpinare la hotar tovarășii Petre Duminică, prim-secretar al Comitetului regional P.C.R. Argeș, Constantin St.adu, președintele sfatului popular regional, numeroși reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor obștești. Potrivit tradiției, pîinea și sarea, ploștile înflorate sînt oferite oaspeților de către bătrînul Marin Vasilescu din Ludești, însoțit de alți podgoreni de o vîrstă cu el. Gustînd din ploscă, tovarășul Ceaușescu răspunde urărilor prin cuvinte de datină : „La mulți ani și bine v-am găsit, prieteni !“. Cîteva sute de tinere fete, îmbrăcate în mîndre costume argeșene îi înconjoară pe conducătorii de partid și de stat, dăruin- du-le marame de borangic și flori. Și-au dat întîlnire, prin frumoasele straie populare, Vîlcea și Muscelul, Argeșul și Slatina, muntele și cîmpia, cu variante de culori și motive care se schimbă de la sat la sat, alcătuind, Ia poarta regiunii. o vie și originală expoziție — sinteză a măiestriei, bogăției și varietății artei populare de pe a- ceste meleaguri. Culorilor și florilor li se adaugă coșurile de fructe, culese chiar în această dimineață din grădinile argeșene, și care sînt oferite oaspeților dragi ca semn al rodniciei acestui pămînt.Coloana de mașini se angajează apoi pe șoseaua spre Pitești. Mărginită de falnici plopi seculari, care înalță arcuri succesive de verdeață înfrățite cu drapele roșii și tricolore — acest străvechi drum național freamătă astăzi de glasul

Conducătorii de partid și de stat întîmpinați de locuitorii orașului Găești

Aspect de la mitingul din Pitești

plin de dragoste șl entuziasm a mii și mii de oameni. In stînga se deschide valea Argeșului cu cîmpiile ei mănoase, cu bogate holde gata să dea în pîrgă — legănate în vîntul începutului de vară, cu grădini înfloritoare. în dreapta se ridică la orizont mîndrele dealuri cu vii și livezi cu pomi fructiferi. Este de fapt o singură și imensă terasă, cu podgorii pe mii de hectare, care împodobesc cale de mulți kilometri satele de la șosea cu cununi de viță. Dintre vii și livezi, dintre holde, țîșnesc turlele sondelor.„La noi, holdele se-nfrățesc cu sondele", spun argeșenii, iar mîn- dria acestor înfăptuiri, ivite sub soarele socialismului, strălucește pe chipurile miilor de oameni, podgoreni, agricultori și sondori care salută bucuroși pe oaspeții lor dragi.La Găești, centrul raionului cu același nume, .coloana de mașini este întîmpinată de toată populația orașului. într-o fierbinte manifestare de entuziasm care cuprinde toate inimile, de toate vîrstele, orașul răsună de uralele și aclamațiile miilor de oameni.Rostește cuvinte de bun sosit tov. Ion Radu, primul secretar al 

comitetului raional de partid. Vorbitorul informează pe conducătorii de partid și de stat despre realizările obținute de locuitorii raionului în întreprinderi și pe ogoare și exprimă angajamentul celor prezenți de a munci cu entuziasm pentru a înfăptui hotărîrile Congresului al IX-lea, politica înțeleaptă a partidului.Zeci de pionieri oferă oaspeților cravate roșii și flori.Mulțumind în cadrul unui miting spontan, pentru această caldă primire, tovarășul Nicolae Ceaușescu spune :Aceasta constituie o expresie a încrederii oamenilor muncii în partidul comunist, a hotărîrii lor de a înfăptui hotărîrile Congresului al IX-lea. Vorbitorul a transmis locuitorilor orașului și raionului Găești salutul Comitetului Central al partidului. Tn anii actualului cincinal — a precizat secretarul general al C.C. al P.C.R. — la Găești vor fi construite două noi întreprinderi, în care vor lucra circa 4 000 de muncitori. Aceasta va crea condiții pentru continua ridicare a orașului, a raionului, a nivelului de trai și de cultură al locuitorilor. Noi vă dorim tovarăși, a spus vorbitorul, să vă apucați de lucru,

să dați în funcțiune la timp întreprinderile și să obțineți producție bună. Dumneavoastră aveți, totodată, o agricultură bine dezvoltată, cu agricultori harnici și pricepuți. Vă dorim să obțineți recolte mereu mai bune, să sporiți venitul tuturor cooperativelor agricole de producție, spre bunăstarea țăranilor cooperatori.Sîntem convingi, tovarăși, că prin munca și realizările dv. veți aduce o contribuție tot mai activă la înflorirea patriei noastre socialiste.Cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu au fost subliniate în repetate rînduri de aplauzele și uralele entuziaste ale celor prezenți....Urale care sînt apoi reluate pe întreg parcursul, pe toată Valea Argeșului, devenită în această zi o vale a florilor și bucuriei obștești. Satele se țin lanț, cu salbele lor de case mîndre, adevărate podoabe ale arhitecturii populare argeșene. Intr-un lanț neîntrerupt se înșiră și miile de oameni, tineri și vîrstnici, care înfloresc șoseaua cu costumele lor pitorești, cu buchetele de trandafiri și garoafe, cu ramurile și stegulețele fluturate spre oaspeți. Copii, flăcăii și fetele au adus în întîmpinare crengi cu cireșe și vișine coapte sau coșulețe pline de căpșuni. „Floricică de cireș / De s-ar face munții șes / Și dealul colnic ales, / Să mă uit din sat în sat. / Să văd straiul cel bogat / Pe care-1 îmbracă țara / De-i mîndră ca primăvara...". Este unul dintre noile cîntece pe care le-au adus ca omagiu flăcăii și fetele din Crîngurile, Glîmbocata, Leordeni, iar cîntecele și-au prelungit ecoul pînă la Topoloveni, unde — la sosirea oaspeților — cîteva coruri reunite intonează un imn de slavă partidului.Pe estrada din piața centrală au urcat peste 400 de tineri și tinere, iar maramele fetelor,. ca și nuanțele costumelor, compun un imens tricolor. Culorile patriei în- veșmîntează fundalul scenei, care acoperă cu minunate covoare argeșene peretele unei clădiri. Coloana de mașini se oprește din nou.Din mulțime se desprinde bătrînul Marin Șt. Bălașa, care aduce în dar oaspeților un miel alb. „Vă ofer un miel alb, care este simbolul vieții și al fericirii". Mîinile harnicelor topolovence au țesut măiestre ștergare și marame, care le sînt dăruite oaspeților în semn de cinstire. Aceleași mîini se prind apoi într-o imensă horă, în care intră și oaspeții.Tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru călduroasele urări făcute de gazde în spiritul străvechilor datini populare, pentru frumoasele daruri primite....Bucuria, entuziasmul, sărbătoarea populară carată aici, în mijlocul miilor de săteni, aspectul tradițional al horei, după cea 

mai frumoasă datină străbună a acestui pămînt.Ne apropiem de Golești. Pe pă- mîntul pe care l-a stăpînit cu cinci veacuri în urmă Baldovin Pîrcălabul, mîinile de aur ale meșterului Stoica și alor săi au înălțat conacul Goleștilor în 1640, sau, cum spune inscripția săpată în piatră — în leatul 7148. Zidire bătrînă, ea a înfruntat băr- bătește vitregiile și timpul, fiind leagănul unor însemnate acte ale istoriei și culturii naționale.Poposind aici, dăm parcă ascultare îndemnului dăltuit în piatra fîntînii, urmat de pandurii lui Tudor, ce și-au făcut tabără la Golești. ...,,Obîrșia-mi se află în nourii de sus, / Dar faima lui Go- lescu aici m-au fost adus, / Un om cu mare faimă sosind aflat-am jos, / Un iubitor de țară, de oaspeți bucuros. / Frumos lăcaș îmi dete, cu unde de cleșter / Să dea la toți drumeții curatul ei nectar".Tot aici, la conacul Goleștilor, patrioții pașoptiști au ținut unele din întrunirile în care au pregătit revoluția.Astăzi, conacul boierilor Golești, patrioți și bărbați de seamă ai vremurilor trecute, a fost transformat în muzeu. Viața Goleștilor s-a împletit cu istoria, cu cele mai nobile aspirații ale poporului nostru. Ei ne întîmpină din portrete — de la străbuni la nepoți : Banul Radu Golescu, vechi boier „aprețuitor al învățăturii", cum îl numea Heliade Rădulescu pe cel ce a înființat aici prima școală „începătoare" în limba ro- mînă. îl urmează fiul său. Iorda- che, care s-a ostenit, în calitate de efor ai școlilor, pentru a face „bună rînduială spre folosul învățăturii, pentru a nu rămînea copiii patriei în proastă stare". La rin- dul său, fratele lui, Dinicu Golescu. cărturar de seamă al epocii, care n-a contenit să lase pana din mînă pentru a tălmăci și scrie cărți „trebuitoare luminării poporului".Oaspeții trec încet pe sub bolta turnului de la intrare, deasupra căreia se înalță foișorul unde și-a trăit ultimele zile de libertate viteazul Tudor din Vla- dimiri. Pășim cu emoție pragul a- cestui lăcaș, care a găzduit apoi visul generos al luptătorilor de la 1848. Unul dintre cei care au poposit aici, în acele zile furtunoase, ce s-au înscris cu litere de aur în istoria poporului nostru, a fost însuși Nicolae Bălcescu. El dădea o înaltă prețuire fraților Golești, lui Arăpilă ca și lui Alexandru Golescu-Albu, cel care îi împărtășea în întregime ideile politice.
Paul ANGHFL 
Adrian IONFSCU 
Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a XlI-a)

Serviciile de analiză 
tehnico-economică

Compartimentul de analiză tehnico-economică din fabrica noastră a fost înființat în urmă cu patru ani. Realizările sale se integrează organic în cele obținute de colectivul întreprinderii, în îmbunătățirea continuă a indicatorilor tehnico-economici, în îndeplinirea, lună de lună, a sarcinilor de plan. Cîteva exemple sînt edificatoare, între anii 1962—1965 producția de fire a crescut cu circa 22 la sută, productivitatea muncii cu 24 la sută, iar beneficiile cu 63 la sută, în primele cinci luni ale acestui an, sarcinile planului economic al întreprinderii au fost depășite în mod substanțial.în ce constă activitatea serviciului de analiză ? în ultima vreme, în întreprindere s-au executat două mari investiții : dezvoltarea unității de fire cardate și modernizarea sectorului de fire pieptănate. Atît înainte, cît și pe parcursul executării lucrărilor, compartimentului de analiză i-au revenit sarcini importante privind fundamentarea și urmărirea eficienței economice a investițiilor respective. S-au întocmit analize lunare, trimestriale și anuale pentru fiecare lucrare în parte, stabilindu-se devierile față de proiecte, factorii care au influențat realizarea parametrilor proiectați, sensul și mărimea acestor influențe. Analizele au constituit 
pentru conducerea întreprinderii 
o bază pentru măsuri tehnico-or- 
ganizatorice eficiente. Aplicarea 
lor a permis atingerea parametri
lor proiectați imediat după in
trarea în funcțiune a instalațiilor 
și îmbunătățirea lor trimestru 
cu trimestru. Așa, de pildă, în perioadele de început s-a observat nerealizarea producției exprimată în tone-numerc, în timp

VIZITA IN TARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ciu En-lai, vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, premierul Consiliului de Stat al
Pasiunea progresului

Se vorbește și se scrie tot mai 
des despre „timpul liber", despre 
modalitatea de a folosi în mod 
plăcut și util acel răgaz dintre 
timpul dedicat profesiei și cel ne
cesar pentru odihnă și îngrijirea 
sănătății. Unde-și petrece timpul li
ber omul modern ? Și cum și-l pe
trece ?

Se pare ca distraefia, recreația 
facilă, preocupările de destindere 
fără efort mental deosebit tentează 
și pe unii dintre 
oamenii acestei a 
doua jumătăți a 
secolului nostru. 
Se spune că obo
seala fizică, traiul 
înfr-o ambianta 
de zgomot, mișca
rea cu viteze foarte variate, trece
rile rapide prin domenii de gîndire 
diferite ar fi cauzele acestei schim
bări de orizont, acestei abdicări de 
la autopretenfii mai înalte.

Dacă ne gîndim însă la trecut, 
putem observa că astăzi condițiile 
de lucru, în toate profesiile, sînt 
mai ușoare, iar eforturile depuse 
mai eficace. Și nu numai în profe
sie cu muncă manuală, în care 
mecanizarea și automatizarea au 
adus apreciabile reduceri de efort, 
dar chiar în profesiile cu muncă 

TELEGRAMĂCu ocazia zilei oficiale de naștere a Maiestății Sale Regina Elisabeta a Il-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a transmis Maiestății Sale sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate pentru poporul britanic.

ce producția în tone depășea cu mult pe cea proiectată. Analizînd această problemă s-a constatat că în filatură se produceau fire mai groase. în urma intervenției fabricii, Direcția generală a bumbacului din Ministerul Industriei Ușoare a fost de acord ca în planul de producție să fie prevăzute cantități sporite de fire subțiri. S-a ajuns astfel ca și producția în tone-numere realizată să se ridice la nivelul celei stabilite în proiect.
Considerînd cercetarea științifi

că o treaptă superioară a acti
vității de analiză tehnico-econo
mică, în fabrică s-au elaborat o 
serie de studii și teme-program, în 
vederea dezvoltării, modernizării 
și îmbunătățirii organizării pro
ducției. Accentul s-a pus pe eficiența economică antecalculată — ca un criteriu de orientare a măsurilor. Studiul privind modernizarea mașinilor de pieptănat și transformarea lor în mașini cu producție intensivă ; tema-program referitoare la dezvoltarea finisajului mecanic și chimic de la unitatea de fire pieptănate ; studiul asupra transportului și manipulării mărfurilor și produselor vagonabile, asupra transportului și manipulărilor interfazice sînt doar cîteva exemple care atestă nivelul cercetării în fabrică. Aplicate în practică ele au confirmat eficiența economică antecalculată.în sarcina serviciului mai intră și analiza și calculul eficienței economice a măsurilor tehnico-orga-

Ing. Valeriu RUSANOVSCHI 
directorul întreprinderii 
„Filatura românească de bum
bac" București

(Continuare în pag. a V-a)

Republicii Populare Chineze, va face în luna iunie o vizită prietenească in Republica Socialistă România, în fruntea unei delegații de partid și guvernamentale chineze.(Agerpres)

cerebrală predominantă ; omul de 
tehnică socotește cu rigla de cal
cul, economistul încheie bilanful cu 
mașina de contabilizat, profesorul 
folosește linguafonul și aparatul de 
proieefie, muzicienii și actorii stu
diază cu magnetofonul, cercetătorii 
își adună date informative din lu
crările documentare și din vastele 
colecfii de referate etc.

Din această cauză, poate și din 
altele, se observă aparifia conta

gioasă a unei co
modități, la unii 
oameni, care de
vine lene intelec
tuală. La aceștia 
din ce în ce mai 
multe procese de 
gîndire se șablo- 

nizează ; dintr-un efort de creație, 
activitatea comozilor devine rutină 
banală.

Lenea intelectuală poate face ca 
anumifi profesioniști să ajungă să 
se mulțumească cu o pseudocultură, 
cu ajutorul căreia, fără efort și fără 
studii aprofundate, să se menfina

Dr. ing. N. C. DEBIE 
Laureat al Premiului de Stat

(Continuare în pag. a Il-a)
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MAMA
modelul copilului

i

Or-

da- di-
de viaja familiei. Aici posibili- 
mamei depășesc în multe pri- 
posibilifăfile școlii tocmai 
trăiniciei și forței relațiilor 
dintre mamă și copil.

într-unul din noile magazine alimentare din cartierul Drumul Taberei
Foto : Gh. Vințilă

Relafiile care se statornicesc între 
mamă și copil sînt foarte numeroase 
și foarte diferite. Dacă întrebăm pe 
un copii mic ce înțelege prin numele 
dfeț.mamă" vom putea primi răspun
suri ca : „mama este cea care îmi dă 
de friîncare” sau „care îmi 
vești”, „care mă ceartă” 
mă mîngîie" și încă multe corecfate. Oricîfe „retușuri" ar face 

școala, cu greu poate smulge „rădă
cinile” prin care „organismul” perso
nalității copilului esfe în mod firesc 
legal 
tățile 
vințe 
torită 
recte

Dar problema nu este numai de 
din personal — privind pe mamă și 
pe copiii ei — sau numai de ordin 
pedagogic — privind școala — ci

Valentina RADU
cercetător principal la; Institutul de 

psihologie

spune po- 
sau „care 

__  altele. D;n 
astfel de răspunsuri adesea pufem afla 

cu copilulcare din relațiile mamei cu copilul 
sînt mai prezente în mintea lui la un 
moment dat, la o anumită vîrstă. Dar 
dacă întrebăm „cum" este mama, a- 
proape fără excepție copiii spun că 
ea este frumoasă și bună. Și dacă 
vom încerca și pe departe să sfrecu- 
ram ideea că mama are defecte ne-am 
lovi de un refuz categoric, ba chiar 
ne putem aștepta ca micuțul să de
vină „rece” și neprietenos cu noi. 
El nu admite „breșe" în această ex
traordinar de puternică legătură a lui 
cu lumea din jur reprezentată în pri
mul rînd prin persoana mamei. Ceea 
ce copilul nu știe însă este că el 
își imită mama, că îi copiază com
portarea. Și ceea ce uneori nici mama 
nu observă este că el preia, pe a- 
ceastă cale nu numai calitățile ci și 
defectele ei. Lipsa de discernămînf a 
copiilor în acea perioadă a vieții lor 
cînd mama este ființa în care ei 
„cred” mai mult decît în oricare altă 
persoană este una dintre explicații 
și, cred, cea mai importantă.

Dar nu-i îngrijorător, gîndesc unele 
mame. Se vor corecta cu timpul. Vor 
merge la școală și acolo profesorii 
îi vor învăța. Esfe oare aceasta o 
consolare ? Din păcale răspunsul este 
de cele mai multe ori negativ. Două 
adevăruri bine cunoscute ne ajută să 
înțelegem mai bine de ce. Se spune, 
ce-i drept, că „învățul are și dezvăț” 
și desigur este așa. Dar se știe că 
dezvățul este mai „costisitor” decît 
învățul. Pentru că ..obișnuința este o 
a doua natură”. O dată ce fe-ai obiș
nuit să fii nepoliticos nu e deloc 
ușor să devii politicos. Și politețea 
e doar un exemplu din multele obiș
nuințe care se formează de timpuriu. 
Ca să enumerăm numai : capacitatea 
de a face efort, de a stărui în înde
plinirea unei activități (fie de joc, de 
învățătură sau de muncă) ; puterea 
de a recunoaște un insucces Și de a-l 
privi în față cu luciditate ; dorința de 
a fi folositor altora și de a fi dispus 
să-ți ajuți colegii etc., etc. Pentru toa
te acestea trebuie s-o iei de la capăt 
atunci, cînd vechile obișnuințe nu co
respund- cu cerințele pe care ți le 
impune viața pe măsură ce înaintezi 
pe drumul ei. Al doilea adevăr se 
referă la „cei 7 ani de-acasă”. Unii 
psihologi consideră chiar că la vîrsfa 
de 5 ani s-au fixat jaloanele perso
nalității copilului. Cineva ar putea 
spune că aceasta este o exagerare. 
Doar conștiința copilului se dezvoltă 
treptat. Cu cît crește cu atît înțelege 
mai multe, gîndeșfe mai bine și fi
rește știe mai mult. Atunci, de ce să 
fixăm o limită la 5 sau 7 ani ? Oare 
după aceasta nu se mai schimbă ni
mic ? Nu se mai adaugă nimic ? E 
nevoie de o precizare. Nu esfe vor
ba aici despre o vîrstă terminus a 
dezvoltării personalității. Ci de o 
vîrstă pîr.ă la care se pun anumite 
baze, se clădește temelia pe care va 
crește ulterior personalitatea, la a că
rei înflorire se ajunge destul de tîr- 
ziu, în tinerețe, și al cărei fruct se 
culege de fapt la vîrstă maturității. 
Dacă comparăm numărul de 5 sau 7 
ani de început cu cel de 20 sau 
30 ai desăvîrșirii, contabilicește vor
bind, raportul este evident nepropor- 
țional, totuși psihologic „calculul” dă 
alte rezultate. Nu este nici un aten
tat . la rigoarea matematicii. Este nu
mai un caz în care cantitatea de timp 
nu este echivalentă cu greutatea spe
cifică a „produsului” obținut. Aceasta 
are loc și din cauză că de fapt in
fluențele sub care s-au desfășurat pri
mii ani ai vieții acționează și ulterior 
întărind temelia constituită înainte. 
Așa se face că multe din cele învă
țate pînă la 7 ani îl însoțesc pe om 
pînă la adînci bătrînețe, deși multe 
și adînci schimbări au loc pe tot 
parcursul vieții. Întorcîndu-ne la re
lațiile dintre mamă și copil care sînt 
hotărîtoare pentru primii 5 sau 7 ani 
de acasă, nu e greu să înțelegem că 
mama deține rolul principal în clă
direa temeliei personalității copilului. 
Dar se ivește o întrebare, pe deplin 
justificată : prin ce anume influența 
mamei se imprimă atît de trainic asu
pra copilului I Sau, în ce se traduce 
această influență în personalitatea 
copilului ? Nu e ușor de răspuns. Co
pilul învață multe de la mama sa. 
învață cum să vorbească, cum să se 
poarte, învață „de ce bate vînful”, 
„ce e soarele și luna”, „de unde vin 
păsările", „cine face mașinile” și cîte 
și mai cîte. Oare aceste cunoștințe 
să fie „darurile” primite de la mamă 
din care se înfiripă personalitatea 
copilului ? Fără îndoială că acestea 
își au contribuția lor. Dar după ce 
merge la școală începe să citească 
și c.apătă instrucție științifică, multe 
din. astfel de lucruri aflate de la 
mamă sînt uifafe, înlocuite cu altele 
mai complexe, mai pe măsura noilor 
puteri de judecată și de înțelegere 
ale copilului. Aici școala depășește 
fără termen de comparație chiar pe 
cea mai pricepută dintre mame. Nu 
înseamnă că asemenea cunoștințe sînt 
inutile pentru dezvoltarea copilului. 
Dar nu ele sînt pietrele de temelie ale 
personalității. Ceea ce se statornicește 
și „frece" de la mamă la copil sînt 
atitudinile. Pe acestea copilul le co
piază, le imifă și le păstrează. Atitudi
nea mamei față de viață — la bucurii 
și în momente de grijă — față de oa
menii din jur — din familie și din 
afară, față de prieteni și de străini — 
atitudinea mamei față efe muncă, față 
de societate și de evenimentele po
litice și sociale — acestea sînt „ma
terialele” din care se clădesc bazele 
personalității copiilor Este o iluzie să 
se creadă că școala poate înlocui 
familia sau că poate fi considerată 
neglijabilă educația atitudinilor în fa
milie. Acest lucru se vede cel -mai 
bine atunci cînd atitudinile trebuie

esfe și una de interes mai general. 
Construcția unei personalități unitare, 
cu care copilul devenit adult intră în 
societate, începe cu această temelie. 
Dacă ea nu este concordantă cu idea
lurile societății apar ulterior greutăți 
de integrare a individului în colecti
vitate.

Dintre foafe formele de 
ențare socială, familia, cu 
dele ei educative concrete, 
pă înfrucîtva 
linie educativă, 
dem, să se pună probleme speciale 
de educare mai sistematică a familiei. 
Există, desigur, încercări de soluțio
nare, cum sînt contactul școală-familie, 
intervenția prin colectivele de muncă, 
dar astfel de încercări nu sînf încă 
suficiente și mai ales nu sînf orien
tate suficient într-o direcție „profilac-

influ- 
mefo- 

sca- 
confrolului social pe 

Aceasta face, cre-

flcă", mai importantă în acest caz, de- 
cît cea „curativă". Este nevoie de mai 
multe broșuri ca și de filme scurte sau 
de metraj mijlociu care să le poată fi 
prezentate viitoarelor mame în mater
nități ; poate chiar de lectorate bine 
organizate unde se pot intro
duce mici examinări la sfîrșitul unui 
ciclu cu diplome ca simbol al apre
cierii participantelor. Se pot organiza 
discuții și schimburi libere de expe
riență pe problemele educației în fa
milie, în blocuri, în cartiere sub su
pravegherea unor medici sau profe
sori care activează în unitățile terito
riale respective. Televiziunea ar pu
tea avea o emisiune stabilă — părinți 
și copii — a cărei tematică poate fi 
extraordinar de variată și care ar fi 
de un mare ajutor. Dar cîte nu s-ar 
putea face cu condiția atenției cuve
nite față de mama-profesoară ? Con
sider că problema familiei ca nucleu 
educativ trebuie să constituie în mai 
mare măsură obiectul preocupărilor 
unor foruri cum sînf Ministerul învă- 
țămînfului, sfaturile populare ca fo
ruri operative și în orice caz 
ea trebuie să stea în atenția 
unor institute de cercetări de pedago
gie, de psihologie, de sociologie. Și 
așa cum există o fișă medicală a fie
cărui copil, să putem avea o fișă indi
viduală a dezvoltării psîho-sociale a 
copilului, în familie, fișă care să fie o 
oglindă reală a vieții lui urmărită și 
înregistrată ca atare după norme știin
țifice existente în literatura mondială 
de specialitate — de la alimentație, 
atmosferă de familie, jocuri, prietenii, 
acte de comportament, pînă la con
tactul cu sfera culturii ele.

O astfel de fișă ar putea servi drept 
punct de plecare pentru măsurr de 
mare eficiență și perspectivă educa
tivă în conformitate cu idealurile so
cietății noastre.

Tn fine se poate ajunge aici prin 
analiza riguroasă, cuprinzătoare și lu
cidă, prin studierea științifică a meto
delor de educație și a eficienței lor în 
familiile din țara noastră.

PROGRAMUL

unităților de întreținere
AUTO-MOTO

Pentru a satisface mai 
bine cerințele celor intere
sați, conducerea UCECOM 
a luat măsura ca progra
mul unităților specializate 
în întreținerea și repara
rea autoturismelor și moto
cicletelor să fie îmbunătă
țit. Astfel, cele 148 de u- 
nități din țară, în care lu
crează peste 850 de me
canici, vor sta la dispoziția 
publicului între orele 6-— 
22, în zilele de lucru, iar

în zilele de sărbătoare de 
la 8—14. Toate aceste uni
tăți, în cazul cînd sînt so
licitate, trimit la fața lo
cuim echipe mobile de 
mecanici, înzestrate cu 
cele necesare remedieri: 
oricăror defecțiuni. !n zi
lele de mare trafic, la Slo
bozia, în drumul spre li
toral, Snagov și Băneasa 
funcționează puncte fixe 
pentru efectuarea diferite
lor intervenții.

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE :

NOI INVESTIGAȚII
in domeniul igienei muncii

Puncte de difuzare 

a presei 
în magazinele 

săteștiLucrători din cadrul oficiului difuzării cârtii al CENTROCOOP și reprezentanți ai organelor de difuzare a presei din regiunile Argeș, Oltenia, Dobrogea și Mureș-Autonomă Maghiară au analizat modul în care se face difuzarea ziarelor și revistelor de către librăriile și magazinele cooperației de consum de la sate. Pe baza constatărilor făcute cu acest prilej, s-au luat măsuri pentru lărgirea sortimentului publicațiilor care se distribuie la sate și înființarea de puncte de difuzare a presei în toate magazinele mixte din comunele mai mari. Această măsură înlesnește procurarea diferitelor publicații de către locuitorii satelor.

fi primite prin coletărie Florile /
F. BRUNEA-FOXcîteva luni în ur-Cumă, informam pe cititorii ziarului nostru despre înființarea de către întreprinderea comercială a Uniunii centrale a cooperativelor de consum a comerțului prin coletărie. Solicitările celor care vor să-și procure în acest mod diferite articole au crescut. Totodată, au sosit cereri de a se extinde gama mărfurilor care se pot

cumpăra de la distanță. Ținînd seama de aceasta, ICOMCECOOP a întocmit o nouă listă cu alte mărfuri care se expediază, la cerere, prin coletărie. în noua listă sînt incluse baterii, aparate de radio portative cu tranzistori, mașini pentru măcinat universale, articole cosmetice, mașini de rîșnit cafea și alte articole de uz casnic.

Igiena muncii capătă un rol tot mai important în apărarea sănătății oamenilor muncii, dezvoltarea lor fizică armonioasă, prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. In scopul informării cititorilor asupra preocupărilor actuale ale igieniștilor care lucrează în acest domeniu, ne-am adresat tov. dr. Bernard Barhad, director adjunct științific al Institutului de igienă-București.— Pornind de la indicatorii privind dezvoltarea economiei naționale, cercetătorii și-au orientat activitatea spre acele sectoare în care sînt necesare măsuri profilactice pentru prevenirea bolilor profesionale, acordînd importanță majoră procese-' lor noi de muncă.Este știut că, reducînd sau eliminînd cu totul e- fortul fizic, mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice solicită mat intens atenția, memoria, organele de simț și în special vederea și auzul, reflexele de coordonare a mișcărilor, sistemul vos în general, deci un regim adecvat, adică principiilor de a proceselor de muncă, a succesiunii dintre perioadele de muncă și pauze, a ritmului de lucru care să asigure atît starea de sănătate cît și o productivitate ridicată a muncii, în acest scop, echipe formate din medici igienișt.i, fiziologi, psihologi au efectuat cercetări cu privire la solicitarea sistemului nervos al muncitorilor care lucrează la panourile de comandă de la Uzina de fire și fibre sintetice-Săvinești, Termocentrala Doicești, Ra- finăria-Brazi, Centrala telefonică Craiova și Telegraful central București. Pe baza acestor studii a fost posibilă explicarea cauzelor care pot să ducă la apariția fenomenului de oboseală și s-au elaborat măsurile tehnico- organizatorice ce previn această stare și păstrează sănătatea și capacitatea de muncă : organizarea pauzelor periodice în cursul schimbului de lucru, alternarea poziției în picioare cu etc. înU.C.F.S. s-a stabilit modul de pausului activ în timpul producției ■ și în timpul liber.în cursul anului 1966 se efectuează asemenea studii la uzinele „Electro-

ner-Se impune de muncă stabilirea organizare

cea șezîndă colaborare cuorganizare a re-

aparataj" și „Danubiana" din București. Ele vor permite să se stabilească norme referitoare la regimul și timpul optim de muncă în diferite ramuri industriale, concluzii cu privire la succesiune celor trei schimburi în 24 ore, munca de noapte și ritmul de lucru adecvat posibilităților organismului.— Ce probleme de igie
nă a muncii se pun în in
dustriile minieră și chi
mică ?— în industria minieră principala problemă este prevenirea și combaterea silicozei. Pe baza cercetărilor efectuate cu privire la gradul de prăfui- re a zonelor de muncă din subteran, Ministerul Minelor a luat măsuri pentru intensificarea ae- rajului în subteran, generalizarea perforajului u- med, umidificarea proceselor tehnologice de încărcare și transport a minereurilor și sterilului. Ca urmare s-au redus considerabil formele grave de silicoză și au dispărut intoxicațiile acute cu oxid de carbon și alte gaze toxice. în cursul acestui an cercetăm condițiile de muncă din bazinele miniere Baia Mare, Brad, Bihor și Leșul Ursului pentru a stabili eficacitatea măsurilor tehnice și medicale folosite și a propune noi măsuri.în ce privește industria chimică și alte ramuri în care se folosesc substanțe chimice, principala preocupare este prevenirea intoxicațiilor. Acordăm o importanță majoră proceselor tehnologice în plină dezvoltare în țara noastră și în special industriei petrochimice, a cauciucului sintetic, a firelor și fibrelor sintetice, a maselor plastice. Cercetările se efectuează încă înainte ca substanțele chimice să fie folosite în procesele tehnologice, în perioada cînd ele sînt sintetizate în laboratoarele institutelor de cercetări chimice sau ale întreprinderilor. Se studiază astfel toxicitatea produselor care se degajă în procesele tehnologice de fabricare a melanei, rășinilor, produselor de distilare superioară a țițeiului, a unor solvenți organici, coloranți sintetici etc. Rezultatele acestor cercetări se soldează cu măsuri tehnice de eliminare a toxicelor din zonele de muncă și măsuri medicale de urmărire a stării sănătății muncitorilor sau de

tratament. Se stabilesc, de asemenea, contraindi- cațiile de muncă pentru persoanele care suferă de anumite boli, metode și mijloace de tratament, perioadele de cură bal- neo-climatică, echipamentul de protecție pe care trebuie să-1 poarte muncitorii etc. Recent o echipă complexă a secției de igienă a muncii din cadrul institutului, formată din 18 specialiști, s-a deplasat cu un întreg laborator la Combinatul de fibre artificiale de la Brăila pentru a studia condițiile de muncă și starea de sănătate a muncitorilor din această întreprindere. Studii asemănătoare se vor efectua în continuare la toate marile unități ale industriei chimice.în scopul prevenirii intoxicărilor lucrătorilor din agricultură cu insec- tofungicide folosite împotriva dăunătorilor ne preocupă studiul toxicității acestor substanțe și fundamentarea științifică a mijloacelor de protecție a muncitorilor. Pe baza cercetărilor efectuate s-a experimentat și aplicat în practică echipamentul de protecție care previne intoxicațiile cu parathion. în prezent, efectuăm, pe baza unei convenții de colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii, un studiu al stării de sănătate a manipulatorilor de substanțe insectofun- gicide în unele raioane din regiunile București, Argeș și Oltenia. Pe baza rezultatelor acestor studii

vom propune noi măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor atît din punct de vedere tehnic, cît și medical.— Ce alte probleme se 
mai studiază 1— Dezvoltarea industriei este inerent însoțită, în unele ramuri, de intensificarea zgomotului, ultrasunetelor și vibrațiilor, care au influență asu- Rra organismului. Pe baza sțjudiilor ample efectuate în laborator și în întreprinderi metalurgice se elaborează norme igienice și măsuri de reducere a influenței acestor factori de mediu asupra organismului. Studiem, de asemenea, influența iluminatului fluorescent a- supra vederii și asupra întregului organism și alte probleme de importanță majoră pentru ocrotirea sănătății oamenilor muncii.

— Cum se concretizează 
rezultatele cercetărilor în 
legislația sanitară a țării 
noastre ?— Rezultatele cercetărilor efectuate sînt generalizate prin grija Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, cea mai importantă cale fiind elaborarea actelor normative de igienă a muncii. Pe baza cercetărilor noastre și a celor mai noi cuceriri științifice plan mondial, a elaborată lucrarea me republicane de tecție a muncii" pare

i pe fost „Nor- pro- ce va a- în acest an.
Interviu realizat de
D. MINCUIESCU

Pînă la un punct, mișcarea neîntreruptă a diferitelor hîrtii, în cadrul unui serviciu care tine socoteala și dirijează circulația banilor, este necesară și firească. Orice act de vînzare-cumpărare presupune neapărat o chitanță sau un contract. Abia a ieșit un produs pe poarta bancă s-a virament, foaia de virament, statele plată nu sînt niște hîrtii oarecare, — fiecare răspunde unei cerințe precise.S-ar părea că pe ziei, determinat de rigurozitatea disciplinei financiare, diferitele fenomene birocratice pot cu greu prinde rădăcini. Și totuși...Acum patru ani, Nicolae 
Chiriliuc, revizor de ace în stația C.F.R. Valea Că-a cu o ,Car-

întreprinderii, iar la și introdus o foaie de Chitanța, contractul, de
terenul preci-

pus pe drumuri nu s-au astîmpă- rat nici de data aceasta. Somațiile au continuat cu regularitate în fiecare an, pînă cînd, în cele din urmă, cumpărătorul a fost nevoit să semneze un contract prin care se obliga să plătească încă o dată bicicleta achitată acum 4 ani.Cetățeanul este cel care trebuie să plătească deficiențele în evidența contabilă de la O.C.L. ?Orice imputație se face numai a- tunci cînd te-ai asigurat de temeinicia ei. RADU GUSTAV din Babadag, regiunea Dobrogea, ne scrie că el

Jocul
lugărească, cumpărat, plata în rate, bicicletă „i pati“ de la magazinul universal din Ploiești. în patru luni de la data cumpărării i s-au reținut toate ratele. După un an, O.C.L. Ploiești îl somează însă să înapoieze bicicleta sau să achite 600 lei, plus cheltuielile de corespondențăCe se întîmplase ?

sat la O.C.L. — ne scrie el — și mi 
s-a spus că serviciul financiar al 
Secției L 12 Buzău nu ar fi virat 
ratele respective. Am plecat la Bu
zău. De aici mi s-a eliberat o ade
verință, copie de pe statele de pla
tă, precum și o fișă din care reie
șea că ratele au fost reținute inte
gral și virate în contul O.C.L. Plo
iești".Desigur, cu aceste dovezi nu se putea acoperi suma lipsă din contul O.C.L. Dar, în fața lor, un funcționar conștiincios, obligat de logica cea mai elementară, ar fi căutat imediat să afle de unde provine eroarea. Funcționarii de la O.C.L. Ploiești au ales însă o soluție mult mai comodă : somațiile. în 1964 i-au trimis lui Nicolae Chiriliuc încă o somație. Din nou omul a luat drumul spre Ploiești, din nou a fost trimis la Buzău. Cei ce l-au

n-a

„M-am depla-

fost și n-a locuit niciodată în o- rașul Hunedoara. Acum un an, mai precis, la 22 aprilie 1965, s-a pomenit cu o adresă (nr. 4782), picată nin, I.G.O. ra îl că i s-a imputat suma de 145,34 lei pentru neplata chiriei.Dacă o impu- tație greșită nu-1 costă nimic pe funcționarul comod, lipsit de simțul răspunderii, în schimb, cetățeanului jocul „de-a țiile" ză neplăceri, a- lergătură, pierdere de timp și pagube, cu atît mai mult cu cît uneori nici n-are cum să-și dovedească practic nevinovăția. „în 1963 — ne scrie MARCEL 
RIZA din comuna Breasta, raionul Craiova — organele C.F.R. m-au 
amendat cu 180 lei. La contestația 
mea, Agenția C.F.R. Craiova mi-a 
redus suma la 80 lei pe care i-am 
achitat pe loc. Acum sînt înștiințat 
că trebuie să plătesc amenda din 
nou. între timp, eu am pierdut chi
tanța. Cum mai pot dovedi că n-am 
rămas debitorDesigur, multe dintre asemenea erori pînă la urmă se repară, im- putațiile nejuste se anulează. întrebarea este însă cum de sînt ele posibile ? O imputație întemeiată trebuie, desigur, să fie întotdeauna achitată ; dar cum — și de către cine — trebuie plătite im- putațiile imaginare ? Lipsa de răspundere nu este și ea imputabilă?

Dumitru TÎRCOB

din se- prin care Hunedoa- înștiința

nepermis imputa- îi creea-

PASIUNEA PROGRESULUI
(Urmare din pag. I)

ușor și superficial în curent cu noutățile. 
Astfel de oameni ajung să nu-și mai iu
bească meseria, să nu mai vibreze aștep- 
tînd noul, iar surprizele marilor cuceriri 
ale artei și științei îi impresionează din 
ce în ce mai puțin. Ei devin indiferenți 
la evoluția profesiei lor.

Din bibliotecile de specialitate, como
zii citesc referatele și rezumatele în loc 
să studieze lucrările originale. Se „țin la 
curent” prin citirea publicațiilor de popu
larizare, a manșetelor unor cărți sau a 
unor articole succinte din presă ; nu vizi
tează expozițiile industriale, muzeele, uzi
nele. Și dacă fac acest lucru îl fac numai 
ca să-și încînfe ochiul. Ei pierd astfel re
pede obișnuința de a sesiza, de a selec
ționa de a colecționa. Nu fac, înfr-un cu- 
vînt, eforturi de gîndire.

Existența unor astfel de profesioniști de

diverse specialifăți explică de ce uneori 
se copiază și se prelucrează irațional lu
crări fehnîce, de ce nu se recurge la so
luții originale în rezolvarea unor proble
me de producție, de ce se promovează 
cu greu unele inițiative și invenții proprii, 
de ce se copiază și se importă maniere 
arfisfice nemafurizafe, de ce nu se stimu
lează în suficientă măsură gîndirea crea
toare, aporful personal.

în societatea noastră, care oferă posi
bilități de a se munci mai ușor, de a se 
reduce eforturile, în care există mijloace 
de recreație compensatoare și de petre
cere plăcută și utilă a timpului liber, se 
întîinesc încă unii „sclavi" ai comodității. 
Se resimte, la aceștia, tendința de a-și 
irosi timpul extraprofesional în acțiuni 
neinferesante, în amuzamente facile. De 
ce? lată un domeniu în care sociologii și 
psihologii ar putea face investigații. Unde 
este răul ? Cum îl putem sfîrpi ?

Trebuie acționat împotriva acestei le
nevii, împotriva acestei inerții intelec
tuale, întrucît paralizează energia crea
toare, reduc unele minți luminate la pa
lide pîlpîiri, transformă unele capacități 
inginerești în simple prezențe tehnice. 
Pentru a înlătura răul este nevoie de un 
concept clar de organizare a timpului liber 
după care, alături de plăcerea vieții, să 
existe și să se cultive plăcerea de a pro
gresa și de a crea noi valori.

Cred că este nevoie să se dezvolte mai 
mult activitatea cercurilor profesionale, a 
cenaclurilor 
forme 
tuale.
cesar 
fru a
cei care se complac în rutină 
într-un climat de suficiență.

artistico-culturale și a altor 
de stimulare a capacității intelec- 

De asemenea,, socotesc că este ne- 
un efort individual și colectiv pen- 
zmuige din inerție și pasivitate pe

Dacă n-ați fost încă, la șo
sea să admirați trandafirii, 
grăbiți-vă. M-am instituit im
presarul lor entuziast. Prive
liștea merită osteneala depla
sării. Nu pierdeți ocazia, căci 
știți cît ține un spectacol cu 
trandafiri! Sînt cîteva milioa
ne de trandafiri, din care nu 
lipsește decît exemplarul roșu 
de la corsajul biciclistei . (l-a 
rupt din goană, cînd milițianul 
dirija, în altă direcție, circula
ția parfumurilor).

M-am plimbat duminică, 
toată dimineața, în sus și în jos, îmbătat de succesul repre
zentației ce a ademenit la șo
sea o colosală afluență de pu
blic. Femei și bărbați, tineri și 
bătrîni, copii, pensionari, cu și 
fără pălărie, poeți, ostași... 
Toți erau mimai ochi.

Gospodarul e măgulit cînd 
aude cuvinte de laudă despre 
casa lui, grădinița lui. Ii crește 
inima cînd vreun trecător se 
oprește să-i admire răzoarele, 
glicinele ce-i împodobesc fa
țada. N-ar oferi însă o floare 
nici... Cosînzenei.

Laudele ce se aduc orașului 
unde sălășluiește îi lasă însă, 
pe unii indiferenți, ca și cum ' ar fi vorba de un bun al... me- 
gieșului și nu și de al său pro
priu. In schimb îi place să se 
plimbe pe alei curate, tivite cu 
vegetație frumos grădinărită, 
îi place să respire stînd pe 
banca parcului, parfumul co
rolelor, răcoarea aromată a 
teilor. Nu se ține seama că

toate acestea nu sînt chiar o 
spontaneitate a naturii orga
nizate artistic. Au cerut trudă și cheltuială, reclamă mereu 
îngrijire și perfecționare, de 
ale căror rezultate nu numai... 
autoritățile locale, ci toată lu
mea profită.

Oricine își poate da seama, 
în special acum, vara, cît s-a 
realizat sub acest raport în 
ultimii ani. Cetățeanul e mul
țumit cînd se poate recrea 
duminica în toate locurile cu 
verdeață ale Capitalei, e în- 
cîntat că i s-a pus la dispozi
ție, chiar în cartierul unde lo
cuiește, scuaruri de odihnă, că 
s-au înmulțit ștrandurile, că 
nu mai trebuie să se odih
nească „patriarhal" seara, 
cînd vine de la treabă, pe 
pragul casei.

Toate aceste bunuri îi apar
țin și de aceea el trebuie nu 
numai să le cruțe, ci să con
tribuie la folositoarea lor con
servare. Autoritățile munici
pale au constatat cu regret că 
îndemnurile, ordonanțele, po
vețele, sancțiunile benigne, 
n-au avut la unii afect corec
tiv. Degeaba se placardau pen
tru asemenea oameni: „Nu 
rupeți florile", „nu căleați pe 
iarbă", „nu murdăriți monu
mentele" — litera lor era pla
tonică.. Iarba continua să ser
vească drept culcuș pentru 
sieste sau drept masă pentru 
ospețe cîmpenești". Trandafi
rii și zarnacadelele deveneau 
pe întuneric trofee galante, 
toate vizitatoarele parcurilor 
ducind ca „suvenire" vreun 
exemplar-două. Cît privește 
monumentele, ele ajungeau să 
fie cîte o dată un anuar al 
Bucureștilor, în care puteai 
găsi adresele complete a sute 
de locuitori.

Sfaturile populare s-au vă
zut silite să intervină — cum 
am fost martor de curînd __
prin paznicii însărcinați să 
aplice cu severitate instrucțiu
nile din deciziile de pe pa
nouri. Aviz nărăviților. Căci, 
acesta nu e... „floare la ure
che" !
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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA ARGEȘ

(Urmare din pag. I)Intr-una din sălile muzeului este evocată clipa primirii unei scrisori din exil — patetic mesaj testamentar pe care Golescu-Albu îl trimite fratelui său Ștefan, tocmai din Brusa, cerîndu-i să jertfească totul pentru revoluție, pentru patrie. Reîmbrăcînd costumul din portret, un tînăr de aceeași vîrstă cu autorul scrisorii, recitește pentru urmașii de azi, pentru oaspeți, tulburătorul document :„...Dacă prin inimă aparținem familiei și mai ales bunei și iubitoarei noastre mame, tot prin inimă aparținem patriei noastre, României, această mamă milenară a noastră, a tuturor ; ea este mult mai în suferință și mult mai nenorocită și cit p-aci să fie smulsă dragostei noastre. Inima noastră, prin tot ce are mai duios, iubitor, omenesc, zboară spre inima mamei noastre... Prin tot ce ea are ideal, și. aș spune, supraomenesc, revine pe drept patriei noastre. Să nu șovăim !".Sînt idei pline de dragoste fierbinte de țară și de popor, care străbat și cuvîntul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la sfîrșitul vizitei, miilor de locuitori din Golești și împrejurimi care-i așteptau pe oaspeți la ieșire, sub turnul lui Tudor :Vizitînd regiunea Argeș — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — am poposit la Muzeul Golești, care ne înfățișează cîteva momente din lupta poporului nostru și din preocupările oamenilor înaintați din Țara Românească pentru apărarea și întărirea patriei. pentru dezvoltarea culturii românești. Pentru cîteva zile, a stat aici și revoluționarul Tudor Vladimirescu. aici s-au întîlnit revoluționarii de la 1848 și tot aici 
a fost creată una din primele școli în limba română. Poporul nostru, cu toate greutățile pe care a trebuit să le învingă, a avut în sine forța necesară pentru a se ridica, pentru a crea un stat național, unitar.Noi, comuniștii, cinstim figurile luminoase de revoluționari, de pa- trioți și cărturari, cinstim pe aceia care prin munca si prin lupta lor au contribuit la făurirea națiunii române. Acesta a fost unul din factorii care au făcut posibil ca astăzi să putem trece la construirea socialismului în România. Fără lupta și munca înaintașilor nu am fi putut asista astăzi la marile realizări obținute de poporul nostru în dezvoltarea României spre culmile înalte ale civilizației socialiste. De aceea, niciodată să nu uităm acele fapte din trecutul de luptă și muncă al poporului nostru, care merită a fi cinstite din toată inima. Aducînd prinosul nostru de recunoștință memoriei înaintașilor, noi cinstim prezentul și, în același timp, asigurăm viitorul poporului nostru, înflorirea României socialiste.Vă urez dv., cetățenilor din a- ceastă comună, să obțineți în muncă și în viață tot ceea ce doriți. Să faceți să crească bunăstarea, veniturile cooperativei agricole, să înflorească comuna. In felul acesta vă aduceți din plin contribuția la dezvoltarea patriei noastre socialiste. Vă urez multă sănătate și fericire.în cartea de aur a casei de la Golești, conducătorii de partid și de stat au scris:„Am vizitat cu deosebit Interes conacul si muzeul Golești, care, prin bogăția materialelor istorice și a documentelor expuse, evocă evenimente de .înaltă semnificație din lupta poporului nostru pentru libertate și drepturi democratice, pentru progres social. Aceste locuri unde s-au scris emoționante pagini ale istoriei, ale culturii și civilizației poporului nostru sînt o înălțătoare școală a educării patriotice a generațiilor de astăzi, însufle- țindu-le in opera măreață ce o înfăptuim — sub conducerea Partidului Comunist Român — de făurire a orînduirii noi, socialiste. Felicităm colectivul muzeului pentru grija ce o dovedește în păstrarea și prezentarea științifică a acestor mărturii ale trecutului"....Miile de cetățeni prezenți izbucnesc în entuziaste urale. Sute de băieți și fete se prind într-o horă la care invită și pe iubiții lor oaspeți. Orchestra intonează „Hora Unirii", iar cei prezenți reiau refrenul mult cunoscut și îl fac să răsune peste aceste meleaguri, martore ale atîtor episoade ale luptei poporului nostru pentru libertate. dreptate, unire....De la Golești călătoria continuă spre . reședința regiunii — Pitești. Orașul începe chiar de la Argeș, acum cu apele împuținate de lacul ce crește între munți sub ocrotirea umerilor de beton ai barajului de la Vidraru. Dar lîngă poarta tradițională a orașului a apărut, de cîteva luni, o nouă poartă industrială, silueta de metal a unei noi uzine.Coloana de mașini se oprește în fața panoului cu planul uzinei, lîngă care se află macheta ce înfățișează profilul ei în viitor. Sînt de față ing. Horia Rancu, repre- zentînd colectivul de proiectant!, directorul Petre Gheorghe, reprezentantul întreprinderii beneficiare, sute de muncitori construc

tori și montori. Oaspeții discută cu constructorii despre stadiul lucrărilor. Fabrica de motoare electrice Pitești, a cărei piatră de temelie s-a pus în urmă cu cîteva luni, va produce anual, în faza finală, 550 000 micromotoare și 250 000 motoare industriale, antre- nînd în munci de înaltă calificare circa 3 000 de muncitori.Noile hale care vor ocupa aproape 10 ha, clădirile sociale, pavilionul administrativ cu opt etaje vor înălța un puternic arc al arhitecturii industriale care va străjui intrarea în Pitești.„Bine ați venit în Pitești, iubiți conducători de partid și de stat" — stă scris pe un mare panou așezat pe podul de cale ferată. La intrarea în orașul Pitești glas argintiu de trîmbițe vestește locuitorilor orașului sosirea conducătorilor de partid și de stat. In numele piteștenilor, unul din cei mai bă- trîni cetățeni ai orașului, profesorul Constantin Albu, în vîrstă de 83 de ani, iese în întîmpi- nare cu pîine și sare, cu plosca încrustată.Intr-o scurtă convorbire cu conducătorii de partid și de stat, profesorul Constantin Albu arată că în ultimii ani orașul Pitești s-a schimbat foarte mult, înfățișarea sa înnoită fiind o mîndrie a locuitorilor. Pînă în 1970 se va schimba și mai mult — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cine va veni peste cinci ani la Pitești nu-1 va mai recunoaște. Orașul se va sistematiza, vor fi construite noi și puternice întreprinderi industriale.Calea Bucureștilor este flancată de zeci de blocuri noi. Pe centrul bulevardului, o alee de trandafiri, iar în mîinile miilor de oameni aflați pe trotuare, la ferestre și balcoanele blocurilor, și chiar pe acoperișuri — buchete de trandafiri. Trecerea oaspeților prilejuiește o adevărată ploaie de petale, care se cern în calea mașinilor, în- văluindu-le în catifeaua lor înmiresmată. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și Alexandru Drăghici, aflați într-o mașină deschisă, răspund uralelor și ovațiilor ce cresc tumultuos. Bulevardul alcătuiește un uriaș amfiteatru al bucuriei, bolta uralelor, pe sub care trec oaspeții, se înaltă tot mai sus, purtînd mesajul de entuziasm al locuitorilor din această parte a țării.In fața sediului comitetului regional de partid, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de membrii biroului comitetului regional P.C.R., de reprezentanți ai organelor locale de stat și ai organizațiilor de masă.După o scurtă convorbire cu conducătorii organelor de partid și de stat ai regiunii Argeș, la sediul comitetului regional de partid, oaspeții participă la un entuziast miting al locuitorilor orașului.Cîteva mii de cetățeni adunați în jurul sediului comitetului regional salută cu puternice urale și aplauze apariția la tribună a oaspeților.Tovarășul Petre Duminică,- prim-secretar al Comitetului regional de partid Argeș, rostește tradiționalul „bun sosit".„Oamenii muncii din regiunea noastră — a spus vorbitorul — au deosebita bucurie de a primi astăzi vizita înalților oaspeți, iubiții conducători ai partidului si statului nostru în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu — secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Permiteți-mi ca în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor regiunii Argeș, să exprim sentimente de stimă și adîncă dragoste, de încredere nestrămutată în politica partidului, în conducerea sa încercată și să vă adresez, dragi tovarăși, un călduros bun venit. Vă dorim din toată inima să vă simțiți cît mai bine în timpul pe care-1 veți petrece pe frumoasele meleaguri ar- geșene".Intîmpinat cu aplauze puternice, îndelungi, îa cuvjntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Dimineața am vizitat cîteva localități din regiunea Argeș. Primirea caldă a tuturor locuitorilor, ca și primirea caldă pe care dv. ne-ați făcut-o în Pitești, este o manifestare a încrederii și dragostei poporului față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa.Orașul Pitești — a spus vorbitorul — are un trecut vechi; cu peste șase sute de ani în urmă, el a fost un timp capitala Țării Românești. Sigur, au trecut mulți ani de atunci. Meleagurile acestea au fost martore multor altor momente importante din istoria glorioasă a poporului român, a formării națiunii române, a luptelor de clasă, a răscoalelor țărănești din 1907. De aici s-au ridicat mulți luptători pentru independența patriei, mi- litanți revoluționari, oameni de știință și cultură, care au adus o contribuție de seamă la dezvoltarea națiunii române, la înflorirea patriei. Putem spune însă că marea istorie a României începe după ce poporul muncitor a devenit stă- pîn pe avuțiile țării, și-a luat destinul în propriile mîini și, sub conducerea Partidului Comunist,

Vizitînd Uzinele chimice Piteștiîși făurește viața Independentă șl fericită. Ca în întreaga țară — a spus vorbitorul în continuare —și în regiunea Argeș se văd roadele politicii marxist-leniniste a partidului nostru de industrializare socialistă ă țării — baza progresului întregii economii, a bunăstării întregului popor, garanția independenței și suveranității patriei noastre. E o mare plăcere să privești dealurile odinioară părăgini- te, acum încărcate de rodul podgoriilor și livezilor, cîmpurile unite ale cooperativelor agricole de producție. Agricultura regiunii Argeș se dezvoltă continuu, la fel ca agricultura întregii noastre țări, care, cu toate greutățile pe care le-am avut. în anii secetoși, asigură din plin aprovizionarea populației și disponibilitate pentru export. Acesta este rodul politicii marxist-leniniste a partidului nostru.Pe meleagurile Argeșului — a spus în continuare vorbitorul — au fost înființate primele școli românești. In anii socialismului cultura și știința s-au dezvoltat puternic în patria noastră. Ceea ce visau cu peste o sută de ani în urmă înaintașii noștri — o cultură românească înfloritoare — a devenit astăzi, ca urmare a politicii partidului comunist, realitate. Institutul dumneavoastră de învăță- mînt superior este și el o expresie a politicii culturale a partidului nostru. Desigur, tovarăși, avem multe realizări. întregul nostru popor se mîndrește cu ceea ce am obținut în perioada istorică scurtă care a trecut de la eliberarea țării — cu orașele și uzinele noi, cu viața tot mai îmbelșugată a oamenilor muncii. Am avut și greutăți, și lipsuri — a spus vorbitorul — și, desigur, mai avem mult de făcut pentru a ajunge la un nivel de viață care să satisfacă din plin nevoile tuturor oamenilor muncii din România.Congresul al IX-lea al partidului a trasat un program minunat de dezvoltare și înflorire a patriei. Am pășit la realizarea lui. în primele cinci luni am realizat și depășit planul cu 102,3 la sută. Este un început bun, tovarăși. El ne dă încrederea că tot ceea ce a trasat Congresul al IX-lea se va îndeplini.Și în regiunea dumneavoastră s-au obținut rezultate bune, oamenii muncii argeșeni aducîn- du-și contribuția la tot ceea ce se înfăptuiește în patria noastră.Referindu-se la sarcinile cincinalului, vorbitorul a spus : în următorii ani în orașul Pitești ca și în alte centre ale regiunii dv. vor fi construite noi unități industriale. Nu departe va fi con-, struit un puternic centru petrochimic, o rafinărie modernă și alte întreprinderi. Probabil, cînd ne vom întîlni în 1970, vom veni aici cu un automobil construit la Pitești. Deci, ca întreaga țară, și regiunea dumneavoastră va cunoaște în următorii cinci ani o puternică dezvoltare industrială. Se va dezvolta și agricultura. Ceea ce ne revine, și vă revine și dumneavoastră, organizațiilor de partid, tuturor oamenilor muncii, este de a munci cu toate forțele pentru a realiza în termenele stabilite sarcinile Congresului al IX-lea. Sîntem convinși că nu veți precupeți nici un efort și că, alături de întregul po

por, vă veți aduce contribuția la îndeplinirea planului cincinal, la făurirea în patria noastră a unei vieți mai îmbelșugate, mai fericite, în continuare tovarășul Ceaușescu a spus: Desigur, desfășurînd intens munca noastră pașnică nu putem uita că în lume mai există forțele imperialismului, forțe reacționare, care atentează la libertatea popoarelor, pun la cale comploturi, acte de agresiune de tipul celor comise de imperialiștii americani în Vietnam și în alte părți ale lumii. De aceea, întărind economia patriei noastre, întărim totodată capacitatea ei de apărare și de luptă. Călăuziți de spiritul solidarității internaționaliste, ne a- ducem aportul la întărirea forțelor socialismului din întreaga lume, a forțelor păcii, a forțelor antiimperialiste. Nu putem uita că Europa a cunoscut în prima jumătate a secolului nostru două războaie pustiitoare. Europa, care e leagănul civilizației moderne, care a dat atît de mult pentru o- menire, are și-astăzi un rol și o datorie de seamă în asigurarea păcii în lume. De ăjceea, partidul nostru consideră că trebuie să militeze activ pentru întărirea securității în Europa, pentru dezvoltarea în rîn- dul popoarelor europene a unor relații de încredere și colaborare reciprocă, pe baza principiului respectării independenței și suveranității, a neamestecului în treburile interne ale altui stat, a egalității depline în drepturi a tuturor națiunilor. Aceasta constituie o cale sigură pentru înfăptuirea unei adevărate securități, pentru dezvoltarea colaborării între toate popoarele din Europa, independent de o- rînduirea lor socială.Desigur, nu putem să nu ținem seama că în Europa se găsesc trupe americane, că imperialiștii a- mericani sprijină cercurile cele mai reacționare din Germania occidentală și din alte țări ale Europei. De aceea lupta pentru securitatea în Europa trebuie dusă concomitent cu lupta pentru retragerea trupelor străine din Europa, pentru retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor state, pentru lichidarea bazelor străine, împotriva amenințării atomice. în aceasta sînt interesate toate popoarele europene; noi sîntem hotărîți să ne aducem contribuția activă la înfăptuirea acestor deziderate, peh- tru ca Europa să poată contribui din plin la pacea și. securitatea întregii lumi. Noi considerăm că popoarele pot trăi în pace în Europa. Blocurile militare constituie o frînă în calea colaborării între popoare ; de aceea este timpul să se desființeze pactul agresiv N.A.T.O. și, ca urmare, și Tratatul de la Varșovia, astfel ca între țările europene să se stabilească relații pe baze noi. Aceasta este calea securității în Europa. Desigur, noi știm că aceasta nu se poate realiza de azi pe mîine, dar numai pe acest drum se poate înfăptui securitatea europeană. Desigur, atîta timp cît blocul agresiv al Atlanticului de nord va continua să existe, țara noastră, ca și celelalte țări ale tratatului de la Varșovia își vor întări vigilența, vor spori puterea lor de apărare. Partidul nostru, guvernul nostru, a spus vorbitorul, concentrîndu-și eforturile pentru dezvoltarea eco

nomiei, pune în centrul politicii externe dezvoltarea relațiilor de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, militează pentru unitatea țărilor socialiste și a mișcării comuniste internaționale — garanția victoriei forțelor păcii în întreaga lume.în continuare tovarășul Ceaușescu a spus: Ne pronunțăm cu toată hotărîrea pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam, pentru retragerea trupelor americane din Vietnam. Poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve problemele interne fără amestec din a- fară.Partidul nostru cheamă întregul popor să-și înzecească eforturile pentru a realiza sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea. Cu cît vom întări mai mult patria noastră socialistă, capacitatea ei economică și de apărare, cu atît mai mare va fi aportul pe care îl vom aduce la întărirea comunității socialiste, la victoria socialismului în întreaga lume.Doresc, în încheiere, să transmit locuitorilor orașului Pitești, tuturor locuitorilor din regiunea Argeș, salutul călduros al Comitetului Central al partidului și urări de noi succese în munca dumneavoastră. Vă doresc, tovarăși, multă, multă fericire și realizarea tuturor dorințelor dumneavoastră. Să facem totul pentru a servi cu credință patria noastră socialistă^ Partidul Comunist Român.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. sînt subliniate de miile de participanți la miting prin ovații care nu contenesc, dînd glas simțămintelor fierbinți față de cel ce-i conduce spre culmile civilizației și progresului, față de cel ce a dat o nouă strălucire istoriei poporului __— Partidul Comunist Român. Aplauzele și aclamațiile se împletesc cu acordurile unul vechi imn al națiunii române — nemuritoarea Hora Unirii. Sînt clipe de vibrantă emoție, ce își pun pecetea în fiecare inimă....După acest miting, vizita continuă în oraș. Este o vizită de lucru, în cadrul căreia se analizează la fața locului o serie de probleme economico-gospodărești, între care amplasarea unor noi fabrici și uzine.Străzile orașului sînt pline de oameni care flutură stegulețe și flori. în fața mașinilor este așternut un adevărat covor de flori.Primul popas este făcut la Uzina chimică Pitești — a cărei construcție se apropie de sfîrșit. Constructorii fac oaspeților o călduroasă primire.în jurul fabricii de negru de fum — mlădiță viguroasă a industriei chimice — vor răsări nu peste multă vreme semețele turle argintii ale unui combinat petrochimic și ale unei mari și moderne rafinării ; peisajul industrial va fi completat cu o uzină de articole tehnice din cauciuc, îndreptățind întrutotul numele pe care argeșenii l-au și dat acestor cîmpuri de la marginea orașului — platforma petrochimică. Aici va fi în- tr-adevăr o impresionantă platformă de „lansare" a unor producții ce vor avea o grea pondere în economia națională.Deocamdată viitoarele obiective pot fi văzute pe machetele și planșele expuse la intrarea în uzină.Ideile care au stat la baza pro

iectelor viitoarelor obiective, caracteristicile lor tehnice care se situează la nivelul mondial, măsurile luate pentru începerea lucrărilor de construcție au prilejuit o discuție fructuoasă, urmărită, prin intermediul megafoanelor, de mii de muncitori, care asistă la dezbaterea acestor importante probleme e- conomice. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de stadiul proiectării, de nivelul tehnic al utilajelor, de eficacitatea investițiilor. Se recomandă folosirea din plin a posibilităților industriei noastre constructoare de mașini. In discuțiile cu conducătorii ministerelor de resort și cu proiec- tanții-șefi prezenți se atrage atenția asupra necesității grupării cît mai compacte a construcțiilor, astfel încît să se folosească cît mai eficient instalațiile energetice și auxiliare comune. Se subliniază, în același timp, necesitatea de a nu se retrage inutil suprafețe din circuitul agricol.Tovarășii Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, și Alexandru Boabă, ministrul petrolului, informează despre preocupările proiectanților pentru sporirea eficacității investițiilor, reducerea cheltuielilor de investiție. In aceste domenii au și fost obținute realizări substanțiale.Conducătorii de partid și de stat vizitează apoi șantierul uzinei chimice, se interesează de stadiul fiecărei instalații, de calitățile sale tehnice și eficacitatea economică.De aici, de pe platforma vestică 
a orașului, unde a fost „semnat" actul de naștere al unor noi obiective de mare importanță pentru e- conomia națională, coloana de mașini pornește spre uzina de piese de schimb auto, de la Colibași. Drumul urcă pe Valea Rîului D.oamnei, printre coline înveșmîn- tate în flori. Straiele s-au schimbat, au alte culori și alesături, dar bucuria e aceeași, adunînd satele de pe parcurs într-o singură sărbătoare. Popas la marginea unei păduri de stejari: un vast platou deschide o impunătoare perspectivă dealurilor muscelene. Acest platou figurează, într-o primă variantă, ca loc de construcție pentru o mare si modernă uzină de autoturisme.Argumentele în favoarea alegerii acestui platou, cît și avantajele a- șezării sale în imediata apropiere a uzinei de la Colibași sînt prezentate oaspeților, în fața machetelor, de tov. Mihai Marinescu, ministrul industriei constructoare de mașini, și de proiectanții acestui important obiectiv.Proiectanții au pregătit mai multe variante pentru amplasarea u- zinei de autoturisme, subliniind însă că cele mai mari avantaje le prezintă amplasarea uzinei lîngă Colibași sau lîngă Cîmpulung Muscel. Aceste proiecte țin seama de posibilitatea folosirii cît mai eficiente a avantajelor pe care le oferă cooperarea cu uzinele vecine, forța de muncă și experiența muncitorilor din aceste localități.— Prezentați cît mai repede ambele proiecte definitivate și vom studia comparativ avantajele fiecăruia — subliniază secretarul general al C.C. al P.C.R. Aveți în vedere, în primul rînd, eficacitatea investițiilor.In fața oaspeților, șeful de proiect înfățișează pe scurt caracteristicile tehnice ale uzinei. în etapa finală se vor produce anual 50 000 de autoturisme ; 96 la sută din piesele și echipamentele componente vor fi fabricate în tară. Autoturismul românesc va fi rodul colaborării a peste 40 de întreprinderi din țară ; unele dintre ele se află sau se vor construi în regiunea Argeș.După ce oaspeții au studiat variantele amplasamentului, s-a trecut la vizitarea cîtorva secții ale uzinei Colibași. Pe aleile umbrite de arbori au ieșit sute de muncitori. Calde strîngeri de mînă, însuflețite cuvinte de salut, manifestări de dragoste marchează întîl- nirea cu conducătorii de partid și de stat. în secțiile uzinei, conducătorii de partid și de stat se întrețin cu muncitorii și tehnicienii, apreciază calitatea produselor și gradul de folosire a utilajelor, dau indicații cu privire la organizarea producției. Ținînd seama de numărul mare de tineri care lucrează în uzină, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de modul cum este organizată calificarea cadrelor. Se dau indicații pentru organizarea, pe lîngă întreprindere, a unei școli profesionale în vederea pregătirii viitoarelor cadre de muncitori necesari uzinei de la Colibași și viitoarei uzine constructoare de autoturisme.Vizita continuă spre Cîmpulung- Muscel, prima reședință de scaun a Țării Românești. Drumul străbate meleaguri pline de farmec, ce amihtesc pînzele lui Grigorescu.închise, ca într-un amfiteatru uriaș, de înălțimile maiestuoase ale Iezerului ce se profilează la orizont, vestitele muscele, care au și dat numele acestei părți de țară, se înfățișează în toată frumusețea lor, cu turme de oi, cu șiruri de cosași pe costișe, dar mai ales cu jocul de linii al zecilor de mii de pomi fructiferi. La Clucereasa, Țițești, Stîlpeni, Rădești, Mihăiești și în alte sate, toate porțile s-au împodobit cu covoare, toate podețele cu ghivece de mușcate — floarea locului. O culoare aparte aduc locuitorii de la Schitu-Golești și Pescăreasa, miile de mineri care 

au venit din schimb în salopete, purtînd lămpașe aprinse.La intrarea în raionul Muscel, mii de locuitori salută pe înalții oaspeți. Tov. Petru Popovici, prim secretar al comitetului raional de partid, urează „bun sosit" în raionul Muscel conducătorilor de partid și de stat. Cîmpulungul — scaun voievodal al primilor Basarabi — reînvie în inimi balada descălecatului muntean și amintirea legendarului Negru Vodă.Pe acest plai, în orașul care păstrează vie faima unui trecut glorios, intră oaspeții salutați cu entuziasm de mulțimea locuitorilor.Străzile au devenit neîncăpătoare, coloana de mașini e nevoită să străbată la pas traseul de cîțiva kilometri, pînă în piața centrală a orașului, unde gazdele ies în întîm- pinarea conducătorilor de partid și de stat cu pîine și sare, marame și flori. Tov. Constantin Nicolae, prim secretar al comitetului orășenesc P.C.R., urează oaspeților un călduros bun sosit în orașul Cîmpu- lung-Muscel.Luînd cuvîntul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a transmis locuitorilor orașului și raionului, adunați într-un mare miting, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Orașul dumneavoastră are un trecut glorios — a spus vorbitorul. Și el a fost cîndva, cu multe secole în urmă, capitala Țării Românești. Voievozii care, cu secole în urmă, au luptat pentru făurirea Țării Românești și a celorlalte provincii românești, oamenii progresiști, înaintașii noștri care au luptat pentru făurirea unirii și a statului național român, au adus cu toții, în epoca respectivă, o contribuție la făurirea națiunii noastre. Pre- ocupîndu-ne de ceea ce avem să facem pentru a ridica țara pe culmi mai înalte ale civilizației și progresului, să nu uităm niciodată că dacă ne putem bucura de a- ceastă viață, într-o țară puternică, independentă, suverană, o datorăm și înaintașilor noștri, care au luptat și și-au dat viața pentru cauza poporului. Economia Cîmpulungului s-a dezvoltat, nu mai seamănă cu cea care a fost acum 600 de ani, nici cu cea de a- cum 20 de ani. Tot ce am înfăptuit noi, tovarăși, e rodul muncii unite a întregului nostru popor care înfăptuiește neabătut politica justă marxist-leninistă a partidului nostru comunist.Congresul al IX-lea al partidului a trasat sarcini mari privind dezvoltarea în viitor a țării. O părticică din munca pentru îndeplinirea acestor sarcini revine și raionului și orașului dumneavoastră. Va trebui să ne înzecim eforturile pentru a îndeplini și depăși sarcinile puse de Congresul al IX-lea, pentru a ne aduce fiecare contribuția la dezvoltarea patriei. Sîntem siguri că locuitorii orașului Cîmpulung se vor afla în primele rînduri ale luptei pentru îndeplinirea cincinalului, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.Vă urăm din toată inima, tovarăși, succese tot mai mari in activitatea dumneavoastră. Să se îndeplinească toate dorințele dumneavoastră de mai bine. Multă fericire la toți ! Să trăiți tovarăși 1.Cuvintele secretarului general al partidului, urările de succese ridică puternice valuri de ovații, în horă se prind fete și flăcăi veniți de pe toate muscelele, de la Rucăr și Dragoslavele, de la^ Boteni și Lerești, aducînd în sărbătoare exuberanța de culori a costumelor.în continuare se vizitează întreprinderea metalurgică de stat Cîmpulung, puternică unitate a industriei socialiste unde lucrează aproape 4 000 de muncitori. Conducătorii de partid și de stat studiază aici cea de-a doua variantă a amplasării uzinei de autoturisme, iar apoi, însoțiți de specialiștii întreprinderii, vizitează cîteva secții. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici dau prețioase sugestii cu privire la calitatea și finisarea produselor.— Aveți rezultate bune, remarcă tovarășul Ceaușescu la despărțire. S-a îmbunătățit și calitatea mașinilor pe care le fabricați. Se pot face însă lucruri și mai bune. în special trebuie redus consumul de combustibil. Avem convingerea că veți putea face și acest lucru, fiindcă ați acumulat o bună experiență. In curînd va începe construcția noii fabrici de autoturisme, iar colectivul dv. va fi chemat să-și aducă contribuția la fabricarea autoturismului românesc.La despărțire, grupurile de muncitori îi conduc pe oaspeți cu urale pînă la poarta uzinei.De la Cîmpulung, delegația de partid și de stat se îndreaptă spre Curtea de Argeș.Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Argeș continuă.
★Vineri dimineața numeroși locuitori din comunele așezate între Chitila și granița dintre regiunile București și Argeș au salutat cu căldură pe conducătorii de partid și de stat.La ieșirea din regiunea București, sute de locuitori au venit în întîmpinare. Tov. Gheorghe Necu- la, prim-secretar al Comitetului regional P.C.R. București, a salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți conducători de partid și de stat, urîndu-le „drum bun" în vizita pe care o întreprind în regiunea Argeș.
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i accesibilitatea, ea 
orice nofiune, sufe
ră schimbări în 
funcție de etapa 

istorică în care e circum
scrisă, evoluează și ea o- 
dată cu oamenii, cu recepti
vitatea lor, cu gradul de 
cunoștințe al societății. Pro
blema accesibilității s-a pus 
în numeroase momente din 
istoria culturii, desigur, în 
primul rînd, cu privire la 
artă, la dialogul dintre ar
tist-creator și public-re- 
cepfor al fenomenului ar
tistic. Din momentul în care 
recunoști că funcția supre
mă a artei stă în comuni
care, în transmiterea de 
sensuri ale gîndirii și sensi
bilității, începi să ceri ar
tistului condiții care să rea
lizeze comunicarea, dialo
gul. Un artist creînd în to
tală singurătate, numai pen
tru el, poate fi privit astăzi 
ca un maniac. Și nu numai 
astăzi, dar mai cu seamă as
tăzi, cînd creatorii de pe 
toate meridianele lumii simt 
nevoia acută de a culege 
sufragiile unui public foarte 
larg care a învățat să-și 
spună opinia. Creșterea u- 
nei asemenea opinii colecti
ve apropie pe creator de 
mase, asimilînd distanțele 
exterioare și interioare, des- 
ființînd turnurile de fildeș. 
Și totuși, tocmai astăzi pro
blema se pune cu mai mul
tă stringență, fiindcă o parle 
a artei moderne, cu tendin
țe evidente spre abstracti
zare, devine mereu mai greu 
de urmărit, de înțeles. Sen
surile artei se complică pe 
măsură ce înaintăm în 
istorie, chiar dacă sîntem 
de acord că progresul în 
artă nu dublează dezvol
tarea istorică, adică Homer, 
Dante, Shakespeare, Goe
the n-au prea mulți rivali 
în ultimele secole, ca și 
Fidias, Rembrandt ori De
lacroix. Bach, Mozart, 
Beethoven.

Sensurile ei se complică 
în primul rînd fiindcă psi
hologia omului modern se 
transformă și devine tot 
mai complexă, apoi fiindcă 
progresele științei, enorme 
în vremea noastră, fac să 
apară aspecte neștiute, ne
bănuite, în structura lumii. 
Progresele fizicii, ale bio
logiei și ale tuturor ramu
rilor științei nu pot rămî- 
ne fără consecințe și în ar
tă. Iar pe de altă parte, bo
găția și varietatea enormă 
a modalităților de expre
sie artistică de-a lungul 
veacurilor au fost însușite 
de artiștii celui de-al XX- 
lea. Așa încît nu mai pu
tem cere unui poet să scrie 
ca Bolintineanu ; între el și 
noi au fost Eminescu, și a- 
poi Barbu, Blaga, Arghezi 
și atîfia alții. Nici unui 
pictor — să zugrăvească lu
mea ca Aman, fiindcă au 
intrat în seria viziunii plas
tice Grigorescu, Andreescu, 
Luchian, Petrașcu, Paciurea, 
Brâncuși și Țuculescu. îi 
iubim și-i prețuim mult pe 
toți înaintașii noștri, pe 
toți aceia care au pus o 
piatră cît de modestă la 
temelia edificiului culturii 
românești ; totodată fructifi
căm experiențele corobo
rate ale istoriei naționale 
și ale culturii universale.

De aceea problema acce
sibilității se pune în- 
fr-un sens mai adîncit la 
noi, în epoca socialismu
lui, în lumina exigenței spo
rite pe care o reclamă ști
ința și arfa contemporană.

Artistul, oricît va fi el de 
la curent cu arta zilelor 
noastre pe fot globul, va 
trebui să fie în primul rînd 
egal cu sine și ancorat în 
tradiția națională, să expri
me clar fondul său de 
idei și imagini, să le strîn- 
gă în structuri armonioase,

&

aș spune de comoție artis
tică. Stăteam înfr-o dimi
neață în fața unui tablou 
al lui El Greco de la Mu
zeul Republicii, Adorația 
păstorilor. Era foarte devre
me și vizitatori încă pu
țini. Deodată s-a apro
piat un om simplu cu un 
coș în mînă. S-a uitat și 
el la tablou cîteva clipe, 
pe urmă s-a întors spre 
mine și mi-a spus, cu ochii 
în lacrimi : „Ce frumusețe 
o fi asta, că eu așa ceva 
n-am mai văzut?” Sigur că

Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

frumoase șl mai cu seamă 
convingătoare. El nu se 
poate exprima și nu tre
buie să se exprime numai 
pentru sine, independent 
de necesitățile comunicării.

Artiștii mari ai lumii izbu
tesc cîteodată să determine 
mari zguduiri, 
inexplicabile, 
vă din forța 
sentimentului 
asistat o dată

în aparență 
dar care deri- 
irezistibilă a 
exprimat. Am 
la o scenă —

asemenea șocuri poate pro
duce numai 
cele mai mari 
lumii. Dar în 
toți artiștii ar 
pire la o astfel de 
nicare, cu orice om 
orice nivel de 
culturală sau intelectuală.

Efortul spre transmitere, 
spre claritatea intenției tre
buie să însoțească perma
nent creația oricărui poet,

-

contactul cu 
opere 

mod 
trebui

ale 
ideal, 

să as- 
comu- 
de pe 

dezvoltare

pictor, sculptor ori muzi
cian, exprimînd în fond e- 
fortul propriei clarificări 
lăuntrice, aceea care fereș
te de periculoasa obscu
ritate. Dușmană a exprimă
rii limpezi, obscuritatea dă, 
unora, iluzia superiorității, 
cînd ea nu e de fapt de- 
cîf incapacitatea de a 
găsi elementul necesar 
transmiterii ideii ori imagi
nii. Confuzia, incoherența, 
lipsa de expresivitate sînt 
consecințele imediate ale 
obscurității, semne ale tra
valiului nedesăvîrșit.

. Dar tensiunea artistului
spre primitorul mesajului 
său trebuie întîmpinafă din 
partea acestuia cu o tensiu
ne similară, cu un efort de 
ridicare, de pătrundere 
spre infenfia artistului. I- 
deea accesibilității astăzi 
derivă din înțelegerea tot 
mai adîncă a faptului că 
receptarea operei de artă 
reprezintă un act intelec
tual, un moment de efort 
care înalfă și înnobilează. 
Accesibilitatea imediată a 
marilor opere ale lumii 
nu epuizează semnificațiile 
creafiei la Cervantes, 
Goethe ori Eminescu de 
pildă, la Pantheon ori în 
creația rembrandtiană. După 
acest prim contact începe 
abia răscrucea multiplelor 
sensuri, a direcțiilor spre 
toate momentele istoriei o- 
menești, invitația la medi
tația filozofică. O operă de 
artă care-și dezvăluie 
epuizează sensurile 
nînd tot la prima 
nu e o operă care 
ce peste timp.

De aceea dorim 
artiștii noștri opere
conțină străfunduri de gîn- 
dire înaltă, iar de la publi
cul nostru un gust și o înțe
legere pe zi ce trece mai 
largă, încît ambii termeni ai 
dialogului să se poată acor
da pe un nivel elevat al ac
cesibilității.

Și-ȘÎ 
spu- 

vedere 
va tre-

de la 
care să
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Casa de cultură din Bacău

DISCUL LUNII IUNIE

MUZICĂ»VE/?Sl/R/*TEATRU
Casa „Electrecord" pune luna aceasta în vînzare noi

discuri. Iată cîteva dintre ele :• O casetă cu două discuri cu- 
prinztnd simtonia „Faust" de Liszt, 
în execuția Filarmonicii de stat 
„George Enescu". dirijată de Ro
berto Benzi, tși dă concursul corul 
Radioteleviziunii. condus de Carol 
Litvin. Solist : tenorul Ludovia 
Spiess. Ultima tată a celui de-al 
doilea disc are imprimate „Proce
siunea nocturnă" și valsul „Me
phisto" de Liszt.

• „Victor Eftimiu citind din 
versurile sale" Au lost înregistra
te versuri din culegerile „Poemele 
singurătății" „Cintecul milei". 
„Noaptea subterană". „Oglinzile". 
„Oda limbii române". „Soliile te
restre". un șir de sonete și „Ba
lada aurului" din piesa „Cocoșul 
negru"

• Casa de discuri „Electrecord" 
oferii și cunoscuta piesă a lui 
Maxim Gorki: „Azilul de noap

te". Distribuția reunește nu
meroși actori de prestigiu : George 
Vraca, Itina Răchiteanu-Sirianu, 
Aura Buzescu, Maria Filotti, Jules 
Cazaban, Ion Manolescu. George 
Calboreanu, George Storin, Mar
cel Anghelescu, V. Maximilian, 
Costache Antoniu, Alexandru Cri
tico. Toma Dimitriu, Niki Atana- 
siu, Gheorghe Clprian, Radu Beli- 
gan, Sandino Stan. Gina Petrini. 
Regia artistică : Mihai Zirra.

• „Din Istoria operetei româ
nești" — se numește un disc cu 
arii șl duete din „Culegătorii de 
stele" de Florin Comișel. „Ana Lu- 
gojana" de Filaret Barbu, „Intilnire 
cu dragostea’ de Nicolae Kircu- 
lescu, „Amorul mascat" de Ion 
Hartulari-Darclde. „Anton Pann" 
de Alfred Mendelsohn și „Lisis- 
trata" de Gherase Dendrino. Cin- 
tă: Ion Dacian, Constanta Cim- 
peanu. Vally Ntculescu, Corina

Bărbulescu, Adriana Codreanu. 
Virginica Romanovschi, Bimbo 
Mărculescu, Magda Ianculescu. 
Cornel Stavru.

• Colecția „Discoteca pentru 
tofi" se îmbogățește luna aceasta 
cu trei numere noi: Un disc ce 
cuprinde două uverturi românești 
— la „Olteanca" de Eduard Cau- 
della și „Haiducul Cercel" de Emil 
Mon/ia. Interpretează orchestra de 
studio a Radioteleviziunii. Diri
jori: Constantin Bobescu și Ludo
vic Baci. Al doilea disc confine 
„Fantezie șl joc moldovenesc" de 
Stan Golestan (Interpretează Be- 
none Damian la vioară și Ecateri- 
na Vaida la pian) și „Trei baga
tele" de Filip Lazăr in execuția 
pianistei Ecaterina Vaida. Pe cel 
de al treilea disc stnt imprimate 
două lieduri celebre de Schubert: 
„Serenada" și „Ave Maria". Cintă 
Dan Iordăchescu.

CINEMA |

P
entru micul colectiv de cercetare de la sectorul vibrații al Centrului de mecanica solidelor aj A- cademiei a fost o vie satisfacție cînd uzina „Steagul Roșu" din Brașov i-a comunicat comportarea excelentă în exploatare a noilor amortizoare hidraulice — create după investigații experimentale și stabilirea unei noi metode de calcul, efectuate de către cercetătorii sectorului. Apli- cînd soluțiile elaborate, uzina „Steagul Roșu" a realizat noi tipuri de amortizoare pentru auto-

personalului științific avînd un stagiu de peste 10 ani în munca de cercetare. în situația actuală însă, cînd evoluția științei și necesitățile industriei ridică cerințe de ordin complex, care impun, de regulă, o abordare multilaterală, colectivele de cercetare, în actuala lor formă, se dovedesc prea restrînse numericește, fărimi- țate (2—3 persoane), totodată fiind și mult prea scăzut în componența lor procentul de cadre tinere. Există colective de cercetare care se mențin de 8 ani în aceeași componență. O asemenea „înghețare"

nica solidelor, — în speță Fabrica d» mașini-unelte și agregate din București, uzinele „Steagul Roșu" și „Rulmentul" din Brașov sau Uzina de piese auto din Colibași— ar delega pe unii ingineri și tehnicieni să conlucreze cu cercetătorii pe durata soluționării unor teme de interes comun. Aceasta s-ar putea realiza fără perturbarea producției— iar la întoarcerea lor în fabrică, în laboratorul uzinal, întreprinderea ar dispune, în afară de tema de cercetare dusa la bun sfîrșit în timp util, și de cadre cu un plus

IMPORTANTE REZERVE ALE

camioanele românești S.R.-113 și S.R.-131 B, cu performanțe chiar superioare celor unor foarte reputate tipuri de autocamioane străine. Cercetările fundamentale întreprinse în sectorul de vibrații și-au găsit materializare într-o aplicație industrială, cu importante efecte economice.Satisfacțiile, de natura celor relatate mai sus, ar putea fi însă mult mai frecvente în domeniul științelor tehnice. Există însă unele piedici — și asupra cîtorva aspecte ale acestora ne propunem să ne oprim în rîndurile de față.Ca și în alte unități, la Centrul de mecanica solidelor problemele de cercetare sînt abordate de către specialiști cu o înaltă pregătire — membri și membri corespondenți ai Academiei, doctori și doctoranzi în științe tehnice, laureați ai premiului de stat etc., majoritatea
Prime

Ing. Dan PAVELESCU 
secretar științific adjunct 

al Academiei

a colectivelor, date fiind numărul și importanța crescîndă a temelor de cercetare, împiedică valorificarea eficientă a posibilităților, duce la prelungirea soluționării unor teme cu interesante aplicații industriale.Ar putea fi sporit, în scurt timp, numărul cadrelor angajate în cercetare ? Desigur — mai ales dacă avem în vedere o importantă rezervă, în prezent slab folosită. S-ar putea lucra mai rapid și mai eficient dacă unele întreprinderi, care colaborează cu Centrul de meca-
audiții I 
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RAMEAU|
Rameau căuta un 

„principiu de nezdrunci
nat", o bază teoretică. 
Era pătruns de spiritul 
raționalist al vremii 
sale, care excludea em
pirismul. Preocupările 
sale tindeau să defineas
că muzica: „O știință 
care trebuie să aibă re
guli sigure"; regulile 
erau izvorîte dintr-un 
principiu care se puteau 
dezvălui doar cu „aju
torul matematicilor". El 
găsește în rezonanta 
corpului sonor posibili
tățile armonicelor, stabi
lind corespondența din
tre structura fizică a su
netului și structura o- 
biectivă a muzicii.

Astfel, Diderot, D’A- 
lambert salută la 1722 
apariția celebrului Tra
tat de armonie, pledea
ză pentru inovațiile teo
reticianului, inovații ce 
au avut ecou în estetica 
materialistă a enciclope- 
diștilor. Devenit muzi
cian cu reputație, Ra
meau s-a impus contem
poranilor săi abia cu un 
deceniu mai tîrziu, în 
calitate de compozitor. 
Debutul său controver
sat cu opera „Hyppolite" 
deschide perioada celor 
cinci tragedii lirice, a 
operelor-balet, a pasto
ralelor. Devenit „compo
zitor de muzică de ca
meră" la curtea din Ver
sailles, spre sfîrșitul vie
ții, creațiile sale capătă 
un caracter ocazional de 
celebrări, de oficieri. 
Rameau este cel ce în
cheie epoca de strălucire 
a „operei monarhice de 
curte" începută de Lully.

In Concertul prezentat 
la Ateneu s-a ascul- 
muzică din creațiile 
balet și operă-halet 
compozitorului fran-

cez. Uvertura la baletul- 
eroic „Za'fs", suitele de 
arii de balet din „Pla- 
tăe", sau „Indiile galan
te" au permis auditoriu
lui să remarce, datorită 
interpretării date de Or-

Diri-

VIAȚA

MUZICALĂ

chestra de cameră, in
flexiunile declamatorii 
ale ariilor, cantilenele 
suple, gradațiile chibzui
te de nuanțe, de mișcări. 
La pupitru, Paul Popes
cu a căutat să reliefeze 
specificul fiecărei lu
crări : vioiciunea parti
turii din comedia-balet 
„Platăe" sau gradația 
menuetelor și contraste
le ritmice ale Ciacconei 
din baletul-eroic „Indiile 
galante".

Inițiativa 
prezenta, în 
diție la noi
cert, s-a bucurat de in-

teresul publicului, 
jorul Paul Popescu ar 
fi asigurat muzicii lui 
Rameau o desăvârși
tă prezentare dacă in- 
terpreții ar fi pose
dat voci de egală va
loare — mă refer la o- 
pera-balet „Pygmalion", 
dacă evoluția coregrafi
că ar fi fost mai sigură, 
mai firească, mai sudată 
în întreaga acțiune. O 
împletire de arii, dialo
guri din care s-a des
prins printr-o excelentă 
înțelegere a textului și a stilului muzicii Ileana 
Cotrubaș (Căphise); ex
presivă Vally Niculescu 
(Amor) ; corectă, Mi
reille Constantinescu 
(Statuia vie). Intervenția 
corului „Madrigal", diri
jat de Marin Constantin, 
a dat sonoritate ultimei 
scene, reușind chiar să 
estompeze unele striden
țe ale solistului vocal 
Victor Popovici (Pygma
lion).

Poate că această mu
zică pe care Debussy o 
socotea ca „izvorîtă din-
tr-o delicată și fermeca- ■ 
toare tandrețe" ar fi fost | mai interesantă de au- ’ 
diat dacă se renunța la ■ 
complicațiile de mișcare I 
scenică și se prezenta 
sub formă de operă-con- | 
cert.
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de a se 
primă au- 
acest con-

joi 
tat 
de 
ale

Smaranda GEORGESCU

CONCERT SIMFONIC
IAȘI (coresp. „Scînteii"). — Ieri seara, Filarmo

nica de stat Moldova din Iași a susținut un con
cert simfonic extraordinar cu concursul cunoscutu
lui dirijor american Paul Peter Fucks, care se află, 
intr-un turneu in țara noastră. Din programul con
certului au făcut parte Simfonia a 34-a de Mozart, 
suita din „The Black Maikers" de R. Sessions (am
bele în primă audiție) și Simfonia I de Brahms. 
Concertul s-a bucurat de succes.

de specializare, cu o calificare mai bogată, cu un orizont tehnico-știin- țific mai larg. Astfel a procedat, cu cîțiva ani în urmă, institutul departamental „Petrochim" din Ploiești care a „împrumutat" unei unități de cercetare din Capitală, pe un timp chiar mai îndelungat de- cît avem aci în vedere (aproape 2 ani) pe un tînăr cercetător stagiar. Reîntors în institut, acesta a organizat un laborator și un nou colectiv de cercetare, care depune astăzi o muncă rodnică — cu reale avantaje pentru unitatea respectivă.în ce privește organizarea colectivelor de cercetare s-ar putea lua în considerare, cred, experiența unor institute științifice din alte țări. Vizitînd în Anglia „Național Engineering Laboratory" din East Kilbride, de lîngă Glasgow, unitate bine cunoscută pentru cercetări aplicative în construcția de mașini, am putut vedea cîtă atenție se acordă unei juste organizări a colectivelor de cercetare în ce privește stabilitatea și mărimea lor, raportul dintre cadrele vîrstnice, cu prestigiu, și cele tinere, dintre cadrele de cercetare efectivă și cele auxiliare, în vederea reducerii duratei de cercetare și a grăbirii fructificării industriale.O grijă deosebită impune justa proporționare a timpului de formare pentru cadrele științifice care, la noi, în general, începe pro- priu-zis după încadrarea într-o unitate de cercetare. Cred că studenții, introduși de timpuriu în problematica modernă, ar putea participa efectiv la activitatea de cercetare, avînd la dispoziție laboratoarele în scopul investigației științifice. Evident că în acest fel ei se pot forma încă din facultate ca viitori membri calificați ai colectivelor științifice.Eficiența cercetării presupune șl o vastă Informare științifică, însoțită de posibilitatea materializării prompte. în legătură cu aceasta, încă o remarcă, legată de aceeași vizită, privind însă atît problema finalizării, cît și a importului — de fapt, în acest caz a exportului de inteligență românească. La Universitatea din Southampton, con- sultînd o lucrare a profesorului dr. N. S. Grassam, editată la Londra în 1964, despre aspectele aplicative ale lubrificației cu gaze, am putut constata că ea se baza în bună parte pe cercetări românești, rod al muncii unor de lubrificație mecanica fluidelor La noi, deși au Premiul de Stat, și-au găsit încă dustrie, în timp află într-o fază vansată. Am găsit românească bine utilizată la marele laborator de lubrificație cu gaze de Ia Universitatea menționată, ca și la modernul reactor „Dragon" al Centrului de cercetări nucleare de lîngă Winfrith.Realizînd acest remarcabil export de inteligență, colectivul respectiv al Institutului de mecanica fluidelor al Academiei a rămas însă mai departe format din doi cercetători și condițiile cretizarea aplicarea dustria românească. Este un exemplu evident de potențial științific insuficient exploatat.Asemenea rezerve există, desigur. si în cazul altor colective de cercetare. Valorificarea lor presupune, în primul rînd, completarea colectivelor actuale cu cadre tinere în stare să preia, să aplice și să amplifice experiența cadrelor vîrstnice, cît și degajarea personalului de cercetare de diverse sarcini adiacente, care nu necesită

pregătire superioară și distrag da la obiectivele esențiale.Rezerve importante, privind mărirea capacității de cercetare și experimentare, pot rezulta și dintr-o coordonare judicioasă a folosirii bazei materiale existente. Făcînd accesibile cercetării instalațiile din unități înrudite ale Academiei, departamentelor, învățămîntu- lui superior, sau chiar din laboratoare uzinale, se poate obține un coeficient sporit de utilizare a lor, o „amortizare" mai grabnică a investiției și, în același timp, un grad mai înalt de eficientă în cercetarea științifică, soluționarea mai rapidă a unor probleme în studiu. Este concludentă, în această privință, exploatarea comună a bazei materiale experimentale de către colectivele de mașini hidraulice aie Centrului de cercetări tehnice, Institutul Politehnic din Timișoara și Combinatul Metalurgic din Reșița, cu rezultate valoroase materializate în noile tipuri de turbine românești. La fel — colaborarea strînsă. în folosirea bazei materiale experimentale, dintre colectivii Institutului de energetică din București, uzinele „Steagul Roșu" și „Tractorul" din Brașov, în studiul proceselor termice din motoare etc. Oare nu ar prezenta interes ideea ca în viitoarele pavilioane să se prevadă de la început laboratoare mari, de profil, comune diferitelor unități existente, pentru a se elimina cel puțin investiții duble ?Printr-o serie de măsuri utile, în cadrul posibilităților existente, fără a aștepta înființarea de noi institute și unități, necesare desigur și ele, multe probleme de cercetare ar putea să-și găsească de pe acum o soluționare eficientă, rapidă, în vederea unei contribuții sporite la îndepliniră s sarcinilor cuprinse în planul cincinal, la dezvoltarea economiei patriei.

Perspectivele

specialiști ai secției a Institutului de al Academiei, fost distinse cu aceste lucrări nu aplicare în in- ce în Anglia se experimentală a- documentația

un tehnician, neavînd care să conducă la con- rezultatelor teoretice, la acelorași lucrări în in-

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Ateneu
— orele 20) : CONCERT SIMFONIC.
• Teatru! de operă si balet : OTHELLO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : VÎNZĂTORUL DE 
PĂSĂRI — 19,30.
® Teatrul National „I. L. Caragiale" (sala Stu
dio) : ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL - 20.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ 
■— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) r 
CASA BERNARDEI ALBA — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HIP
NOZA — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia 
a Teatrului National „I. L. Caragiale") :CIN-CIN
— 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY - 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA 
PURTARE — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚELEPȚII DIN 
HELEM — 20.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala Sa
voy) : NU ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA 
t— 20, (sala Victoria) : NEGRU PE ALB — 20.
'O Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

• SERBĂRILE GALANTE : Patria — 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, București — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,30: 18,45; 21 (la ambele completarea 
Vizita conducătorilor de partid $1 de stat în 
regiunea Iași), Grivita (completare Cocenel) — 
9,30: 11,45; 14; 16,1.5; 18,30; 20,45, Grădina „Pro
gresul" (Str. Ion Vidu nr. 5) — 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" —
cinemascop : Republica — 8,45; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,1.5. Arenele Libertății — 20,30, 
Modern — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, Melodia
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Grădina „Expoziția" 
(Piața Scînteii) — 20.15.
• OMICRON : Luceafărul — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21, Feroviar — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, Grădina „Doina" — 20,15 (la toate 
completarea Congresul sindicatelor).
• FOTBAL : Cinemateca — 10; 12; 14.
• FANFAN LA TULIPE : Capitol — 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,30: 21; la grădină — 20,15, Pati
noarul „23 August" — 20,15, Gloria — 9,30; 
11,45; 14; 16,15- 18,30; 21, Tomis - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.45; la grădină - 20,15.
• FIII „MARII URSOAICE" - cinemascop : 
Festival — 9; 12; 15,30; 18,30; 21,30: la grădină
— 20,30. Floreasca — 10: 12,30; 15,30; 18,15; 21 
(la ambele completarea Vizita conducătorilor de

partid șl de stat In regiunea Suceava), Stadio
nul ,,Dinamo" — 20.15.
» SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Lumi
na — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• NOAPTEA IGUANE1 : Victoria — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
• OPERAȚIUNEA „I" : Central (completare Con
gresul sindicatelor — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : Union — 
11; 15,30; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ: Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• OTTO IULIEVICI SCHMIDT — NINGE — 
TRACTORUL 66 — PAVLIK : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinema
scop ; Ciulești (completare Orizont științific nr.
2) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Bucegi (completare 
Steluța cenușie) — 9,45; 11,45; 13,45; 16; 18,30; 
20,45; ia grădină — 20,15, Miorița (completare 
AI VlII-lea Congres al U.T.C.) — 8,45; 11,15;
13.30, 16; 18,30; 21.
• HAIDUCII — cinemascop ; Înfrățirea între 
popoare (completare Știință și tehnică nr. 11) — 
14; 16: 18,15; 20,30, Lira (completare 1 Mal 1966) 
— 15,30; 17,45; 20, Moșilor — 15; 17; 19; la gră
dină — 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT și FIII „MARII UR
SOAICE" — cinemascop ; Excelsior — 10; 15;
19.30.

• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia — 
9,45—14,15 In continuare ; 16,30; 18,45; 21.
• AVENTURA : Buzești — 15; 17,45; 20,30; la 
grădină — 20,30, Rahova — 15i 17,45; la gră
dină — 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
Crîngași — 15,45; 19,15.
• NU PI.ÎNGE, PETER 1 —• cinemascop : Unirea
— 16: 18,15.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Flacăra (completa
re Vizita în Republica Socialistă România a pre
ședintelui losip Broz Tito) — 15,30; 18; 20,30, 
Flamura (completare Două săptămîni In Yemen)
— 9,15; 11,30: 13,45; 16: 18,15; 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Mun
ca (completare Rășinari) — 10; 15: 17,30; 20.
• MUNCILE LUI HERCULE : Popular — 10,30; 
16; 18.15; 20,30.
• DEPĂȘIREA : Cosmos (completare (Și acum... 
putină gimnastică) — 15,45; 18; 20,15.
• BARCAGIUL — cinemascop : Viitorul (com
pletare 1 Mai 1966) — 15,30; 18; 20,30.
• WINNETOU — seria a II-a : Colentina (com
pletare 1 Mai 1966) - 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20.
« ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Vol
ga — 9; 11,15: 14; 16,15; 18,45; 21.
• ATENTATUL — cinemascop : Progresul — 
15,30; 18; 20,30. Pacea - 16; 18; 20.
« PARCAREA INTERZISĂ : Drumul Sării (com
pletare Cînd Iarna triumfă) — 16; 18; 20.

• SEMNALE DEASUPRA ORAȘULUI — cinema
scop : Ferentari (completare Cînd iarna trium- 
tă) — 16; 18,15; 20,30.
• FIFI ÎNARIPATUL : Cotroceni (completare 
Culori în picturăl — 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Grădina „Uni- 
rea" — 20,15.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE î : Gră
dina „Lira" — 20,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Grădina „Pro- 
gresul-Parc" — 20,30
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Grădina 
„Vitan" — 20,30.
0 TOM JONES : Clubul Uzinelor „Republica" 
— 14; 16; 18,15; 20,30.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,20 — Sea
ră de balet pentru tineretul școlar. Program 
susținut de elevi al Liceului de coregrafie din 
Cluj • 20,05 — Tele-enclclopedla : STOLNICUL 
CANTACUZINO î INCENDIUL (LUPTA CU FO
CUL) ; SALT (ACAPULCO) ; BALZAC : FLUTURI
• 21,45 — Mic concert de muzică ușoară • 22,15
— Film : SFÎNTUL • 23,05 — Telesport 9 23,15
— Telejurnalul de noapte • 23,25 — Buletinul 
meteorologic.

unei colecții
Viu șl divers, fenomenul literar mondial contemporan stă în atenția marelui public a cărui firească dorință de informare, de îmbogă tire a cunoștințelor, corespunde pe deplin noului profil spiritual al oamenilor societății noastre. Recentei colecții „Poesis* — care în intănția realizatorilor trebuie să grupeze o- pere ale unor poeți de seamă din diferite țări — 1 se adaugă apariția într-o nouă formulă a colecției „Meridiane", menită a oferi citit® rului cărți de proză, romane de mare popularitate, aparținînd scriitorilor secolului nostru.Este cunoscut faptul că in vechea sa formulă „Meridianele" literare, editate de Editura pentru literatură universală, nu aveau atributele unei adevărate colecții, lip. sind îndeosebi continuitatea în a- pariție. Deficitare uneori și sub raport grafic, „Meridianele" erau de fapt suma unor apariții sporadice, nota comună fiind dată doar de accesibilitatea cărții șt formatul său. Fără îndoială că elaborarea unui plan ferm de publicare, care să de limiteze și să precizeze profilul colecției pe o perioadă mai îndelungată, asigurarea unor apariții periodice, ar face ca noua colecție să dobîndească într-adevăr atributele pe care le implică termenul.O colaborare mai strînsă în acest sens cu Editura pentru literatură, în cadrul căreia se realizează colecția „Biblioteca pentru toți", ce include și ea opere ale unor scriitori contemporani de peste hotare, este cu atît mai necesară cu cît ar putea duce la elaborarea unor planuri comune de perspectivă, înlă turîndu-se astfel paralelismele. Remarcăm, ca pozitivă, strădania de a însoți cărțile cu prefețe de bună calitate, (cum sînt cele la romanele „O partidă de biliard la ora 9 1/2" de Heinrich Băii si „Situația" de Lisandro Otero), unde, în mod succint, se relevă valoarea și viabilitatea problemelor ridicate de creația respectivă, oferindu-se în același timp un minimum de date, utile, privind viata șl activitatea scriitorului. (O notă discordantă prin simplismul ei o face prefața Ia romanul „Invidie* de îuri Oleșa),Alegerea lucrărilor din cîmpul diferitelor literaturi naționale credem că trebuie să constituie o preocupare de prim ordin. în pla nul de apariție ar putea fi incluse lucrări ale unor scriitori străini cunoscut! și apreciat! la noi precum Faulkner, Hemingway, Thomas Mann, Pirandello etc. Editarea lor, precum și a altor scriitori aflati în plină afirmare, este în deplină concordanță cu cerințele publicului. Faptul că cele cîteva cărți apărute anul acesta s-au bucurat de o bună primire dovedește că preocupările Editurii pentru literatură universală în acest sens au fost fructuoase.Pînă acum, în ciuda intențiilor realizatorilor colecției în actuala sa formă, intrarea în circulație a cărților s-a produs la intervale neregulate. înlăturarea acestei deficiențe, editarea unui catalog care să prezinte publicului lucrările în curs de publicare, o preocupare constantă pentru o ținută grafică aleasă a volumelor, cît si pentru un conținut de un înalt nivel științific al prefețelor, iată obiective de prim ordin ce trebuie să stea în atenția editorilor.

Grigore ARBORE
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI COMUNIST DIN CHILEVineri a sosit în Capitală < legație a Partidului Comunist Chile, condusă de Victor membru al Secretariatului P.C. din Chile, care, la Invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte Cesar Godoy, membru al C.C. al P.C. din

o de- t dinDiaz, Chile. deputat în Congresul Național al Republicii Chile, și Maria Herrera, învățătoare.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C C. al P.C.R., Ghizela Vass. membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
COMEMORAREA A 250 DE ANI DE LA MOARTEA
STOLNICULUI CONSTANTIN CANTACUZIHOSub egida Asociației de drept internațional și relații internaționale din Republica Socialistă România, dr. Constantin Serban, cercetător principal la Institutul de istorie „Nicolae Iorga" al academiei, a vorbit vineri seara in sala de conferințe a institutului despre „Activitatea diplomatică a stolnicului Constantin Cantacuzino". Expune-

rea — prilejuită de comemorarea a 250 de ani de la moartea stolnicului Constantin Cantacuzino. strălucit reprezentant al umanismului românesc — a fost urmărită cu viu interes de auditoriul alcătuit din cadre didactice din învățămîntul de cultură generală și superior și cercetători de specialitate.(Agerpres)
Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 iunie. In tară : Vremea se 
menține în general călduroasă, dar 
devine ușor instabilă, începtnd din 
sud-vestul tării. Ceru) va fi variabil. 
Vor cădea ploi sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice. Vînt 
slab pină Ia potrivit din sud-vest. 
Temperatura în scădere ușoară la sfîr- 

intervalului. Minimele vor fi

cuprinse între 8—18 grade, Iar maxi
mele intre 20— 30 grade. In București 
și pe litoral î Vremea se menține în 
general călduroasă, dar devine ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil, favo
rabil averselor de ploaie. Vint slab 
oină la potrivit din sud-vest. Tempe
ratura în scădere ușoară către sfîrșitul 
Intervalului.

(Urmare din pag. I)nizatorice. în acest sens, compartimentul urmărește operativ realizarea măsurilor înscrise in plan, întocmește postcalculul eficientei obținute și analizează modul în care se reflectă aceasta in realizarea indicatorilor de plan ai întreprinderii. 425 de tone de producție fizică, 20 milioane producție valorică, aproape milion lei beneficii, economie forță de muncă prin redistribuiri constituie efecte ale aplicării măsurilor tehnico-organizatorice în anii 1964—1965.
Schimburile de experiență cu 

serviciile de analiză din diferite 
întreprinderi au constituit o altă 
direcție în care s-a canalizat a- tenția. Cele mai multe dintre ele au fost axate pe organizarea teh- nico-economică a producției. Com- parîndu-se cei mai buni indicatori atinși la diferite unități similare și analizîndu-se căile de realizare a lor, s-au elaborat planuri de măsuri privind extinderea experienței înaintate. Astfel, în urma schimbului de experiență efectuat cu Întreprinderea „Firul roșu“- Tîlmaciu s-a ajuns la concluzia că există o mare diferență între normele de deservire la laminoa- re-flyere, carde și mașini de pieptănat. Întrucît colectivul de la Tîlmaciu obținuse realizări mai bune, s-au extins în întreprinderea noastră metodele înaintate folosite la „Firul roșu", ajungîn- du-se ca numărul de mașini deservite de un lucrător să fie dublat În rea de sistemul portului ceea ce nomii de forță de muncă, la creșterea productivității muncii.In cadrul serviciului de analiză economică s-au studiat și s-au făcut propuneri referitoare la o nouă metodă de planificare operativă a producției și de urmărire a programului de producție , s-au constatat disponibilități de forță de muncă verificate prin metode înaintate de normare, s-au analizat noi posibilități de creștere a rentabilității și de reducere a costurilor de producție Efectiv, primele măsuri propuse spre aplicare aduc economii de circa 530 000 Iei pe an, contribuind, totodată, la îmbunătățirea indicelui de creștere a productivității muncii pe anul în curs cu 0,83 la sută și a celui de reducere a prețului de cost cu circa 0.17 la sută.Analiza economică și-a găsit a- plicarea și în lui de poartele explicative trimestriale și anuale s-au perfecționat simțitor. îmbrăcînd forma unei analize economice temeinice, bazată pe studierea corelațiilor reale și pe determinarea cu precizie a factorilor care influențează reducerea prețului de cost. în acest mod, concluziile ce rezultă din rapoarte au o fundamentare științifică, iar conducerea întreprinderii poate dirija și orienta mai just efortul colectivului spre problemele majore ale planului economicAș vrea să subliniez că analiza tehnico-economică nu trebuie făcută sporadic, numai pentru a găsi soluții care să remedieze o anumită stare de lucruri, ci ea trebuie să fie folosită permanent și în toate locurile pentru a preveni apariția unor neajunsuri. Cred că cele descrise întăresc concluzia potrivit căreia serviciile de analiză tehnico-economică ar trebui extinse și în celelalte întreprinderi ale industriei ușoare, precum și în alte ramuri ale economiei naționale.

fire lei un de

același timp, întreprinde- la Tilmaciu a introdus de organizare a trans- intern practicat la noi, a dus la importante eco-

urmărirea prețu- cost al producției. Ra-

Cronica zilei

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A MARII BRITANIIAmbasadorul Marii Britanii la București. L. Ch. Glass, a oferit vineri după-amiază o recepție cu prilejul sărbătorii naționale a tării sale.Au luat parte Roman Moldovan. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Suzana Gîdea, membru al Consiliului de Stat. Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor ex-- terne, și alte persoane oficiale, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
CUVÎNTAREA 

AMBASADORULUI MARII 
BRITANII LA POSTURILE DE 

RADIO ȘI TELEVIZIUNECu prilejul sărbătorii naționale a Marii Britanii, vineri seara ambasadorul L. Ch. Glass a rostit o cu- vîntare la posturile noastre de radio și televiziune.
PLECAREA UNEI DELEGAȚII 

GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE ÎN R. P. POLONAO delegație economică guvernamentală condusă de Mihail Levente, ministrul comerțului inte-

TELEGRAME EXTERNErior, a plecat în R. P Polonă pentru a participa la Tîrgul international de la Poznan.Pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Adrian Di- mitriu. ministrul justiției, membri ai conducerii țului Interior, din M.A.E. șiAu fost de însărcinat cual R. P. Polone membri ai ambasadei.

Congresul Uniunii Socialiste

Ministerului Corner- funcționari superiori M.C.I.față Jerzy Fidler, afaceri ad-interim la București, și
*La invitația președintelui Consiliului de stat al agriculturii din R. D. Germană, a plecat marți dimineața la Leipzig — Markleeberg o delegație agricolă condusă de Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, pentru a participa la deschiderea celei de-a 14-a ediții a Expoziției agricole a R. D. Germane.

ULAN BATOR 10 - Trimisulspecial Agerpres. Silviu Padină, transmite : în cadru, dezbaterilor pe marginea documentelor prezentate celui de-al XV-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, la 10 iunie au luat cuvîn- tul J, Shahgvasuren. ministrul pentru problemele armatei populare. M. Dughersuren, ministrul afacerilor externe, și alți delegați.Congresul a fost salutat de șefii delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești din Liban, Grecia. Chile, Nepal, Spania, S.U.A., Elve-

ția, Austria, India, Africa de Sud, Finlanda, Venezuela, Siria, Izrael.Delegația Partidului Comunist Român. în frunte cu Vasile Patili- neț, secretar al C C al P.C.R , a vizitat la 10 iunie fosta reședință a hanilor mongoli. în prezent muzeu. Delegația română a făcut, de asemenea, o vizită la Școala de muzică și coregrafie din Ulan Bator, unde a fost intimpinală de T. Pun- țagnorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Lodoidamba, prim-locțiitor al ministrului culturii al R. P. Mongole.
(Agerpres) VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

LOTO
La tragerea Loto din 10 

fost extrase din urnă 
numere :

35 67 22 85 6 9 3

iunie 1966 au 
următoarele

în bazinul 
carbonifer 
din Henan

46io
lei

53 78

Premii suplimentare : 71
Fond de premii t 933.983

report la premiul suplimentar I > 61 532 
lei.

36.
din care

Campionatele europene de tir după prima zi

In orașul Lahti (Finlanda) a început ieri campionatul european 
de tir la proba de „talere aruncate din șanț". După prima zi de în
treceri, în fruntea clasamentului pe echipe se află formațiile 
României și Franței cu cite 288 puncte fiecare, urmate de Suedia — 
286 puncte. La individual conduc Ion Dumitrescu (România) și 
Prevost (Franța) cu 74 puncte din 75 posibile.

se desfâșoa

Spartachiada de
Ediția din aoeat an a Spartachiadei de 

vară, deschisă tutuioi iubitoriloi de sport 
din mediul oiășenesc și sătesc, se află în 
plină desfășurare. Pe lingă scopul de a 
antrena tineretul la o activitate plăcută de 
recreare și fortificare, spartachiada este 
totodată un mijloc de inițiere, de descope
rire și îndrumare a elementelor talentate 
către sportul de performantă. Actualmente 
are loc prima etapă, pe asociații (15 apri
lie—19 iunie), de a cărei bună organizare 
depinde in mare măsură reușita compe
tiției. Legat de acest aspect, iată cîteva 
constatări cu prilejul unui scurt raid.

Cu condiții...
La întrebarea „Cum 

se desfășoară Sparta
chiada de vară a ti
neretului la uzina „1 
Mai” ne răspunde 
tov. Gh. Stoica, mem
bru în biroul organiza
ției de tinerei de la 
marea unitate indus
trială ploieșteană :

— Bine. Sint înscriși 
peste 2 500 de tineri. 
Avem un complex 
sportiv excelent, reali
zat de către oamenii 
uzinei prin muncă vo
luntară, sală de sport,, 
bazin de înol

— Deci, condiții 
bune. Fără îndoială că 
la întreceri vin 
sute de tineri.

— Așa este, 
fotbal, 

volei.
dezvoltăm ci- 
turismul.

135 de participant. E 
mai greu cu meciurile 
de fotbal ; trebuie să 

„9 
deoarece noi 
doar teren de 

Șahul, teni- 
masă, deși se

zilnic

Mal 
box, 

Cău-
ales la 
atletism, 
tăm să 
clismul,

lată-ne la „fața lo
cului”. La întrece
rile programate pen
tru ziua respectivă 
erau doar cîjiva tineri 
veniți cu totul întîm- 
plător. Din cîfe am 
aflat apoi, o aseme
nea „activitate" la 
noua și frumoasa bază 
sportivă este, din pă
cate, frecventă.

In general, 
bine;
în particular...

închiriem terenul 
Mai", 
avem 
volei, 
sul de 
desfășoară înlr-o sală 
nu prea adecvată, se 
bucură totuși de o lar
gă participare.

Tn sala activităților 
pe „teren acoperii", 
de,fapt un hol, aproa
pe jumătate din supra
față este ocupată de 
cîteva utilaje grele 
duse cu | 
în urmă !). 
ceastă mare 
dere a fost dotată cu 
un club modern, spa
țios. Cei cu i 
discutat nu-și 
minteau însă 
ani activitățile 
au fost mutate 
colo. Probabil, nu fără 
motive ; dar oricare ar 
fi ele, este cel puțin 
curios ca o asociație 
CU/ aproximativ 7 500 
de membri cotizan(i să 
nu dispună de un lo
cal adecvat pentru ac
tivitățile sportive.

Datorită specificului 
producției, în această 
unitate predomină fe
meile. L-am rugat pe 
tov. S. Petrescu, acti
vist voluntar al asocia
ției și antrenor (sala
riat cu jumătate de nor
mă) al echipei de vo
lei „Confecția" din 
campionatul de califi
care, să ne vorbească

(a- 
an 
a-

peste un
Initial, 
întreprin-

care am 
mai a- 
de elfi 

sportive 
i de a-

În cîteva rînduri

varâ ?
despre întrecerile de 
volei. Surprinzător, in
terlocutorul nu cunoș
tea nici numărul echi
pelor, nici cînd au loc 
meciurile I Evident, o 
asemenea situație ilus
trează anonimatul în
trecerii celor 16 echi
pe feminine (am aflat 
numărul ulterior), ab
senfa preocupării de a 
seleefiona din rîndul 
lor jucătoare pentru 
alimentarea cu cadre 
proprii a echipei de 
performantă.

...fără condiții

un 
cît

de

La rafinăria de la 
Brazi, inginerul V. Gri- 
gorescu, președintele 
asociajiei, ne spune că 
spartachiada șchiopă
tează datorită lipsei 
unei baze sportive. Ti
nerii vin la sport, dar 
peniru a juca foibal 
sau volei trebuie să 
meargă în comuna 
Brazi, la circa 5—6 ki
lometri. Rafinăria, com
binatul petrochimic și 
termocentrala — care 
fac parte din comple
xul Brazi — nu au 
loc amenajat cît de 
pentru întreceri.

Absenfa terenului
sport explică în bună 
parte inactivitatea din 
această asociație, dar 
la fel de adevărat este 
faptul că atenfia nu se 
îndreaptă spre disci
plinele sportive pentru 
care există totuși con
diții de practicare. De 
pildă, foarte mulfi ti
neri posedă biciclete, 
iar șoseaua asfaltată le 
oferă un „teren" exce
lent. întrecerile cicliste 
lipsesc însă din pro
gramul spartachiadei. 
De asemenea, prin în
cetineala cu care se 
lucrează la amenajarea 
popicăriei se pierde un 
bun prilej de a orga
niza întreceri de largă 
popularitate.

a Poporului Muncitor
din Iugoslavia
si-a încheiat lucrările
1 — Coresponden- Plopeanu, trans-

La fabrica de con
fecții „București” aflăm 
mai înfîi că asociația 
este fruntașă pe raion 
în privința achitării ta 
fimo a cotizațiilor, că 
turismul are mulți a- 
depți (de la începutul 
anului s-au organizat 
22 de excursii) și 
realizări cu care 
vișfii sportivi de 
se pot mîndri.

— Cum stafi 
spartachiada I

In general, bine. 
Avem echipe de fot
bal, volei, mulji parti- 
cipanți la șah, tir. Peste 
o sută de băieți și fete 
au trecut probele de 
atletism pentru „Insig
na de polisportiv”, la 
tir au obținut norma

alte 
acti- 
aici

cu

Cu condiții și fără condiții... Desigur, 
baza materială are importanța ei atunci 
cînd e vorba de organizarea întrecerilor 
spartachiadei. Ceea ce rămîne însă de ne
înțeles este faptul — pe care-1 reflectă de 
altfel și exemplele arătate mai sus — că 
membrii consiliilor sportive nu se stră
duiesc îndeajuns (uneori de loc) să men
țină în permanență interesul, pasiunea 
pentru sport a mii. și mii de tineri și 
vîrstnici, să asigure tuturor acestora, prin 
forme cît mai variate, atractive, condiții de 
mișcare în aer liber, de practicare a exer- 
cițiilor fizice, a sporturilor preferate. La 
organizarea acestei importante acțiuni, 
care are în vedere fortificarea organismu
lui, destinderea prin excursii, prin sport, 
este necesar să contribuie cu toată serio
zitatea și organizațiile sindicale, organele 
U.T C., întrucît răspunderile acestora pen
tru reușita activității sportive de masă sînt 
egale cu ale asociațiilor sportive, ale fo
rurilor U.C.F.S.

Constantin ANI 
Constantin CAPRARU

• Campionul de tenis al României, 
Ion Tiriac, s-a calificat în semifinalele 
turneului international de la Nottingham, 
în sferturile de finală el l-a învins cu 
9—7, 6—1 pe argentineanul Peralta. Alte 
rezultate : Patrick (Anglia)-Picard (An
glia) 6—2. 6—3; Ryan (Republica Sud- 
Africanăl-Cadwallader (Australia) 5—7, 
6—4. 6—3.

• In runda a 6-a a turneului de șah 
de la Harrachov (Cehoslovacia), maestrul 
român Victor Ciocâltea l-a învins. în 39 
de mutări, pe marele 
slovac Ludek Pachmann. 
conduc Furman, Hort. 
Pîdevschi cu cîte 4,5 puncte fiecare. Cio- 
cîltea se află pe locul 8 cu 3 puncte. La 
turneu participă 17 șahiști din 9 țări.

• Meciul masculin de baschet Franta- 
R. P. Chineză, desfășurat la Lyon, a re
venit sportivilor francezi cu scorul de 
83—62 (36—27).

• Boxerul japonez Numata a repurtat 
o surprinzătoare victorie la Tokio, învin- 
gîndu-1 la puncte, după 12 reprize, pe 
filipinezul Flasch Elorde. campion mon
dial „clasa juniori" la categoria ușoară.

• La Rio de Janeiro, echipa secundă 
de fotbal a Braziliei a dispus cu scorul 
de 3—1 (1—0) de selecționata Perului.

V

maestru ceho-
In clasament
Janosevici și

In diverse regiuni 
ale Chinei au fost 
date de curînd In fo
losință noi mine, pre
cum și labrici de în
grășăminte chimice, tn 
bazinul carbonifer din 
provincia Henan a 
fost dată tn exploata
re o mină cu o capa
citate anuală de 600 000 tone Toate 
procesele de producție 
— alimentarea cu e- 
riergie. sistemul de 
ventilație, transportul 
șl altele — sint meca
nizate. în aceeași re
giune se desfășoară 
lucrări pentru darea 
In exploatare a două 
noi puțuri.

tn regiunile agricole 
din provincia Anhoi 
au tost construite pa
tru noi fabrici de în
grășăminte chimice 
cu o capacitate anua
lă totală de 30 000 
tone. Alte cinci fabrici 
de îngrășăminte chi
mice au fost date In 
folosință in provincia 
lunnan. care a căpătat 
astfel posibilitatea de 
a produce o cantitate 
de îngrășăminte de 
trei ori mai mare de- 
cit pină In prezent.

Flllpov. cuprinde lu
crări din dramaturgia 
contemporană univer
sală si națională. Pe 
scena Teatrului de 
Poezie vor li prezen
tate opere ale literalii- 
rit clasice șt contem
porane universale.

Realizări 
la „Tran Hung 
Dao"

Uzina „Tran Hung 
Dao“ din Hanoi 
(R. D. Vietnam) 
obține realizări im
portante. în primele 
luni ale acestui an, 
uzina a produs nu
meroase motoare Die
sel, destinate coope
rativelor agricole. 
Producția de motoare 
a fost de două ■ ori mai mare decît cea 
din primele luni ale 
anului, trecut. De ase
menea, uzina a reali
zat un nou tip de 
tractor. înzestrat cu 
un motor Diesel de 6 kW, de o construcție 
simplă, care poate 
efectua lucrări pe 
terenurile aflate sub 
apă la o adîncime de 
15 cm.

perefilor, în restau
rante, magazine, spi
tale. in bucătării, ca
mere de baie etc., 
materialul din masă 
plastică „Atrakta", 
care este foarte rezis
tent la 
care, 
înalte, 
luminii 
țelor chimice. O altă 
noutate 
sticla „. 
re absoarbe 
infraroșii 
procent de 
sută. Ea va fi folosită 
la construirea clădiri
lor aeroporturilor, să
lilor de lectură, de 
conferințe etc., adică 
acolo unde este ne
cesară multă lumină 
șt oamenii nu trebuie 
să fie deranjați de 
razele soarelui.

lovituri, fre- 
temperaturi 

la acțiunea și a substan-o constituie 
.Antysol", ca- 

razele 
într-un 
80 la

BELGRAD 10. tul Agerpres. N. mite : Vineri s-au încheiat lucrările Congresului al VI-lea al Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia. Timp de patru zile, cei peste 1 000 de delegați au dezbătut cele mai importante probleme ale actualității iugoslave, legate de aplicarea reformei economice și sociale. La congres au participat și un mare număr de reprezentanți ai organizațiilor politice și obștești din R.S.F. Iugoslavia, precum și invitați de peste hotare, în ultima zi a lucrărilor, congresul a adoptat mai multe rezoluții. A fost, de asemenea, adoptat noul stațut al U.S.P.M.I., care definește caracterul, locul și rolul acestei organizații, principiile de organizare și organele ei de conducere.Congresul a ales apoi noile organe de conducere — Conferința Federală și Comisia de control. Printre cei 186 de membri ai Conferinței Federale a fost ales și Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, secretarul general al U.C.I.După încheierea lucrărilor congresului au avut loc primele ședințe de constituire a organelor de conducere. Lazar Kolișevski a fost ales președinte al Conferinței Federale.

Teatre noi

Noutăți 
din industria 
maselor 
plastice

Viata teatrală a So
itei a înregistrat re
cent un eveniment re
marcabil — începutul 
activității a două noi 
teatre. Teatrul de Dra
mă și Teatrul de Poe
zie Repertoriul Tea
trului de Dramă ai 
cărui director este ar
tistul poporului Filip

O dată cu dezvol
tarea industriei chi
mice, multe dintre 
materialele de con
strucții folosite pină 
acum în R. P. Polonă 
sint înlocuite treptat 
cu mase plastice. în 
curînd, întreprinderi
le de construcții vor 
utiliza la acoperirea

Fabrica de propan-butan a rafinăriei de la Szăzhalombatta 
(R. P. Ungară)
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S-a consumat încă un episod din furtunoasele dezbateri în care sint angajați membrii alianței atlantice. Pentru prima oară în istoria de 17 ani a N.A.T.O. un consiliu ministerial, cum a fost cel de la Bruxelles, s-a întrunit în împrejurări cînd deasupra alianței atlantice planează cu atîta acuitate întrebarea : ce va fi mai departe ? Incertitudinile au caracterizat pregătirile pentru sesiune. întrunite la Londra și Bruxelles, în cadrul acestor pregătiri, mai multe organisme ale blocului militar nord-atlantic și-au încheiat lucrările constatînd că relațiile în cadru] alianței devin tot mai încîlcite.Diplomația americană și-a concentrat forțele asupra operațiunilor de salvare a N.A.T.O. Folosindu-se de toate pîrghiile disponibile, Statele Unite au muncit cu asiduitate în încercarea de a realiza un „front comun" al celor 14 împotriva hotă- rîrilor franceze. Chiar junul sesiunii, secretarul mentului de Stat, Dean vedea nevoit să pledeze tentă pentru „coeziunea și capacitatea de a acționa în comun" a par- ticipanților la dezbateri. în viziunea americană, sesiunea de la Bruxelles trebuia să constituie o arenă a demonstrării opoziției celor 14 față de orice acțiuni, cum a fost aceea a guvernului francez, de natură să afecteze actuala structură a N.A.T.O. și pozițiile S.U.A. în cadrul său. Ea trebuia, de asemenea, să apară în fata opiniei publice ca o dovadă că N.A.T.O. ar continua să fie un bloc „viguros" și de perspectivă, cînd partenerii se conformeze cane, expertul pregătise următoarea rețetă : „Influența noastră (în N.A.T.O.) fiind insuficient de puternică ca să ducă la rezultatul dorit de noi, este în același timp suficient de puternică pentru a bloca planurile cu care nu sîntem de acord". Dar nici a- ceastă metodă clasică a S.U.A. nu a dat rezultatele scontate.Departe de a realiza „toți contra unu", întîlnirea terială din capitala Belgiei darul să scoată și mai mult la lumină contradicțiile profunde ce macină blocul N.A.T.O. Cancelarul

Erhard a recunoscut vineri, la o conferință de presă, că tratativele au dus la realizarea unui acord doar asupra procedurii, „dar nu asupra fondului". „Nu s-a luat nici o hotărire importantă — scrie „Paris Jour" — deoarece cei 15 nu au fost de acord asupra motivelor esențiale ale acestor hotă- rîri". în pofida eforturilor depuse de S.U.A., sesiunea nu a reușit să influențeze cu nimic hotărîri N.A.T.O. guvernul cieze că lianța atlantică trebuie „i

de- a pe la

în a- Departa- Rusk, se cu insis-

Iar pentru cazul S.U.A. ar ezita să intereselor ameri- Henri Kissinger

lozinca minis- a avut

cunoscutele ale Franței față de A doua zi după sesiune, francez a putut să apre- partenerii săi din a- ,să se a-

tă politică este tot mai mult zavuată. întreaga existență N.A.T.O. a dovedit pericolul care-1 reprezintă apartenența acest bloc militar pentru interesele naționale majore ale popoarelor. Folosindu-se de clauzele tratatului încheiat cu 17 ani în urmă, Statele Unite și-au creat în Europa un vast mecanism militar — baze militare, flotă aeriană dotată cu bombe atomice, trupe insumînd sute de mii de oameni — ceea ce le îngăduie să exercite în permanență presiuni asupra membrilor N.A.T.O. A devenit evident pentru cercuri
Pe marginea sesiunii 

ministeriale a N. A. T. O.
dapteze hotărîrilor franceze" în trei domenii : staționarea trupelor străine pe teritoriul francez, staționarea trupelor franceze in Germania occidentală și participarea Franței în cadrul alianței. Invo- cînd diverse probleme de procedură cu scopul de a cîștiga timp, în speranța că autoritățile franceze ar reveni asupra hotărîrilor lor. Statele Unite au încercat în zadar să amîne evacuarea trupelor americane de pe teritoriul Franței, dincolo de datele stabilite de guvernul de la Paris. Tot astfel a eșuat și încercarea de a determina Franța să ducă tratative cu un comitet de cinci țări cu privire la staționarea efectivelor franceze în Germania occidentală, încercare avînd drept scop atragerea Franței pe ușa din dos la integrarea militară în cadrul N.A.T.O. „în felul acesta — scrie „Journal de Geneve" — Statele Unite se găsesc în fața unei situații foarte diferite de cea cu care se obișnuiseră".într-adevăr, criza N.A.T.O. este în primul rînd criza politicii și strategiei americane în blocul nord-atlantic de care Statele Unite se cramponează ca de o unealtă a perpetuării rolului lor preponderent în Europa occidentală. Aceas-

tot mai largi ale opiniei publice că prezența forțelor armate americane pe continent, departe de a fi un factor de securitate, constituie o sursă permanentă de tensiune, o piedică în calea normalizării relațiilor dintre state și că „primejdia de la răsărit" invocată în sprijinul menținerii mecanismului militar în Europa nu a fost și nu este decît o ficțiune. Părerile ce cîștigă teren în opinia publică au fost bine sintetizate într-un articol al ziarului olandez „Fries Kurier" care arată că vest-europenii, departe de a avea încredere în „protecția" americană, știu că instituțiile N.A.T.O. „reduc coeficientul de securitate al acelor regiuni unde sint amplasate". Mai ales după începutul agresiunii americane împotriva poporului vietnamez, a devenit și mai evident riscul pentru aliații S.U.A. de a fi atrași în acțiuni contrare intereselor lor. „Europenii — scrie W. Lippmann — se tem ca noi să nu-i atragem într-un mare război fără ca măcar să-i fi consultat în prealabil".în țările atlantice se manifestă tot mai clar tendința de a ieși de sub tutela S.U.A. Europenii — a- rată publicistul american Bor- chgrave — nu se pot împăca Cu

practica Washingtonului de a-i trata după formula „tăticu’ știe mai bine". Ei simt tot mai mult că blocul N.A.T.O. este o colivie care le stînjenește libertatea de acțiune. Paralel cu aceasta, în sinul opiniei publice vest-europene, al parlamentarilor și chiar al guvernelor din Occident, cîștigă tot mai mult teren ideea că soluția pentru însănătoșirea climatului internațional în Europa, pentru apărarea reală a intereselor naționale ale statelor constă în desființarea N.A.T.O., a blocurilor militare, asigurarea securității colective în Europa, dezvoltarea continuă a .relațiilor între toate țările continentului, indiferent de orînduirea lor socială. „Europenii — constată revista „Newsweek" — consideră că cel mai important obiectiv politic în Europa de azi este desființarea barierelor între Europa de est și de vest". într-adevăr, acest curent de opinie își lărgește mereu aria de cuprindere. Danemarca și Nor- vegia — scrie revista citată — își manifestă fățiș simpatia fată de acțiunile franceze în vederea dezvoltării relațiilor cu țările est-europe- ne. După cum se știe, ministrul de externe al Danemarcei a propus în cadrul sesiunii de la Bruxelles pregătirea unei conferințe Est-Vest in problema securității europene și ș-a pronunțat în favoarea dezvoltării relațiilor dintre țările din apusul și răsăritul continentului. Iar premierul belgian a declarat la sesiunea de la Bruxelles : „Considerăm că trebuie să facem totul pentru a mări apropierea între Est și Vest". Cu toate rezervele exprimate, după sesiunea de la Bruxelles, față de propunerea daneză, șeful guvernului vest-german s-a pronunțat pentru dezvoltarea relațiilor economice și culturale și pentru convorbiri bilaterale și „pe o scară largă" cu țările Europei răsăritene.Părerea după care N.A.T.O. și dominația S.U.A. în cadrul N.A.T.O. sint rămășițe ale unor vremuri a- puse este exprimată de cercuri ale opiniei publice vest-europene a- vînd diferite convingeri politice. A venit timpul cînd — după expresia unui ziar elvețian — „paradoxul ca S.U.A. să fie prima putere vest-europeană a încetat".
AL CÎMPEANU
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VIETNAMUL DE SUD

Frontul Național de Eliberare
BRAZILIA

0 SENTINȚĂ 

SAMAVOLNICĂ

ZIUA NAȚIONALĂ 
A MARII BRITANII

o puternică 
forță

SAIGON .10 (Agerpres). — Lupte violente au 
reizbucnit joi seara în jungla din zona platou- 
rilor centrale sud-vietnameze, între forțele pa
triotice și parașutiștii americani. Corespondenții 
agențiilor de presă transmit că patrioții au ata
cat prin surprindere trei companii de parașu- 
t.iști americani trimise în urmărirea lor.

Vineri, luptele au fost și mai violente. Co
respondenții agențiilor americane de presă trans
mit că au fost trimise noi efective de parașut.iști 
pentru a rezista atacurilor patrioților.

Purtătorul de cuvînt militar american semna
lează declanșarea unei noi operațiuni și în sec
torul plantațiilor de la Loc Ninli și Quart. Loi 
din provincia Bin'll Long (la 80 km nord de 
Saigon). O coloană americană, formată din mai 
multe care blindate, a căzut într-o ambuscadă 
organizată de patrioți.

N
noi «cfiuni de luptă inițiate 
în ultima vreme de Frontul 
National de Eliberare se 
adaugă bătăliilor victorioase 
purtate în timpul sezonului 

uscat. Acum în Vietnamul de sud a 
început perioada masonului. Drumu
rile sînt desfundate, jungla este în
văluită în ceafă și, ca urmare, acfiu- 
nile unităfilor motorizate și ale avia
ției sînt mult îngreunate. Planurile in- 
tervenfieniștilor americani și ale ma
rionetelor de la Saigon ca în sezonul 
uscat (octombrie—mai) să izoleze
zona platourilor înalte de bogata 
deltă a Mekongului prin lansarea 
unor operațiuni masive împotriva tor
telor patriotice au fost dejucate. în 
ciuda faptului că au fost debarcate 
noi unifăfi americane — în prezent 
numărul militarilor americani se ridică 
la circa 275 000 — Frontul National 
de Eliberare a dat puternice lovituri 
trupelor americano-saigoneze. Atacu
rile masive de la Da Nano, Pleiku, 
Tam Son Nhat au provocat grele 
pierderi interventidniștilor și au pro
dus derută în rindul marionetelor 
saigoneze. „Statele Unite n-au fost 
niciodată într-o situafie afîf de difi
cilă în Vietnam, unde o înfrîngere 
americană este foarte posibilă" — a 
declarat joi generalul Sternberg, fos
tul comandant al diviziei 101 aero
purtate din Vietnam și membru în 
statul major al generalului Westmo
reland.

Dar nu este vorba numai de acțiu
nile de mare amploare. In condițiile 
în care agresorii dispun de un arse
nal tehnico-militar superior, forțele 
patriotice organizează atacuri fulger 
în permanentă, alîl ziua cîf și noap
tea, împotriva pozifiilor inamice. Prac
tic, în acest sezon în care Statele 
Unite își puseseră mari speranfe în 
ce privește mersul operațiunilor, 
Frontul National de Eliberare a men
ținut și continuă să mențină inifiativa 
în mîinile sale.

In prezent Frontul National de Eli
berare care grupează peste 20 de 
partide politice, organizații obșfeș’i, 
de tineret, religioase constituie o pu
ternică for)ă capabilă să dea tot mai 
grele lovituri trupelor intervenfionis- 
te. In regiunile eliberate, unde tră
iesc circa 10 milioane de oameni din 
14 milioane cît reprezintă întreaga 
populate din Vietnamul de sud. 
Frontul National de Eliberare înde
plinește funcfii de organ al puterii 
conducînd deopotrivă lupla armată 
și lupta pentru construirea unei noi 
vieți. Peste 2 milioane hectare de 
pămînt au fost împărfite țăranilor din 
aceste regiuni. Iau ființă noi școli, u- 
nităfi medicale. Au loc importante 
transformări social-economice. întru
nind adeziunea maselor largi ale 
poporului din Vietnamul de sud. 
Frontul National de Eliberare se afir
mă ca unicul exponent al voinfei a- 
cesfor mase.

Forfele patriotice, largi pături ale 
populației din numeroase orașe sud- 
viefnameze desfășoară de luni de 
zile o aprigă luptă împotriva grupu
lui de generali care a acaparat pu
terea la Saigon și a protectorilor lor 
americani. Răscoalele din Hue, Da 
Nang, marile manifestații ale studen
ților și budiștilor au zdruncinat In-

SIRIA

Crearea miliției 
populareDAMASC 10 (Agerpres). — Ziarul „As-Thawra“, care apare la Damasc, a publicat un articol intitulat „Siria a trecut la apărarea populară". Articolul relatează despre acțiunea ce se desfășoară în prezent în Siria în vederea înregistrării de voluntari pentru detașamentele miliției populare. In fiecare oraș, la sate și în întreprinderi industriale iau ființă detașamente ale miliției populare. La Damasc și în suburbiile orașului a început instruirea voluntarilor. Se anunță că a fost înființat un Comitet suprem pentru apărarea populară, care a hotărît să împartă arme și să urgenteze instruirea voluntarilor. Ziarul subliniază că „apărarea populară constituie un mijloc hotărît și singura cale posibilă pentru respingerea unei a- gresiuni. Comploturile reacționare și. agresiunea imperialistă nu pot fi dejucate decît prin mobilizarea întregului popor".

In capitala Norvegiei, Oslo : Marș organizat de Comitetul de solidaritate cu poporul dm 
Vietnamul de sud. Manifestanfii protestează împotriva agresiunii americane în Vietnam

fr-afîf pozifiile administrației saigo
neze încît generalul Ky și-a putut 
salva pentru moment fotoliul numai 
recurgînd la înăbușirea opoziției din 
aceste centre prin forfa armelor. Pe 
de altă parte, a devenit mai evident 
decît oricînd că teza americană după 
care trupele S.U.A, s-ar afla în Viet
nam la „cererea guvernului sud-viet- 
namez* și pentru „a apăra interesele 
populației' este o ficfiune, de vreme 
ce pături fot mai largi ale populafiei 
cer ca generalul Ky să-și dea demi
sia și ca vietnamezii să fie lăsafi 
să-și rezolve singuri treburile.

Dumitru ȚINU

Manevre 
deșarte

I
n condijiile creșterii autorității 
și influentei Frontului de Elibe
rare Nafională și ale succeselor 
sale pe frontul operațiilor mili
tare, în condițiile amplifică
rii luptei populare, junta mili

tară a generalului Ky a recurs la 
farsa programării unor „alegeri” pen
tru luna septembrie. Această mane
vră are ca scop să prelungească ago
nia juntei militare, să potolească spi
ritele în rîndurile opoziției, să cre
eze iluzia că populafia sud-vietna- 
meză va fi consultată în legătură cu 
componenta viitorului guvern. Ale
gerile mai au și alt obiectiv. Sta
tele Unite — scrie „New York Times’ 
— „pur și simplu nu știu cum să 
încerce să ob)ină sprijinul opiniei 
publice* pentru prezenfa lor în Viet
nam. Proiectatele „alegeri" consti
tuie o tentativă de a pune pe picioa
re un pretins guvern constitutional în 
Vietnamul de sud, a cărui firmă să 
dea agresiunii împotriva poporului 
vietnamez un iz de „legalitate".

Dar înseși „alegerile" sînt lipsite 
de orice bază legală. Ele urmează 
să se desfășoare pe acele „insule", 
care n-au fost încă eliberate de 
F.N.E. Cu alte cuvinte, de la consul
tarea electorală este exclusă întrea
ga populafie de circa 10 milioane 
de oameni din regiunile aflate sub 
controlul Frontului National de Eli
berare. Localitățile unde se preve
de că vor avea loc alegeri se află 
practic sub ocupația trupelor ame
ricane. In plus, junta de la Saigon 
a anunțai că nu va fi acceptată nici 
o candidatură provenită din rîndul 
opoziției, precum și al „neutraliști- 
lor". In acest fel, ceea ce șe pre
gătește sub denumirea da „alegeri" 
va fi pur și simplu o mascaradă. 
„Nici un fel de alegeri organizate 
din inițiativa lor (a juntei militare și 
a S.U.A. — n. r.) în Vietnamul de 
sud — se arată într-o declarație a 
Frontului Național de Eliberare — 
nu pot fi alegeri libere și legale și 
nu pot aduce rezultate care să ex
prime aspirațiile populafiei sud-viet- 
nameze".

Se vede că administrația america
nă și-a dat seama de caracterul fic
tiv, caricatural al unor alegeri or
ganizate de junta lui Ky. De aceea, 
a întreprins o nouă manevră. Este 
vorba de încercarea de a atrage Or
ganizația Nafiunilor Unite țn așa- 
numifele „alegeri" programate pen
tru luna septembrie. Sarcina de a 
da curs inițiativei americane i-a fost 
încredințată „observatorului* regimu
lui saigonez la O.N.U. Cu cîteva zile 
în urmă, acesta l-a vizitat pe U Thanf 
și i-a propus ca O.N.U. să trimită 
observatori la „alegeri", iar Statele 
Unite s-au grăbit apoi să sprijine 
propunerea. Reprezentantul american 
la O.N.U., Goldberg, a declarat, 
după o convorbire la Casa Albă, că 
președintele Johnson „salută acțiu
nea". Denunfînd această manevră, 
guvernul R. D. Vietnam arăta înfr-o 
declarație că Statele Unite „încear
că să obfină ca aceste alegeri să fie 
supervizate de observatorii O.N.U. și 
să «legalizeze» astfel în fafa opi
niei publice mondiale clica marione
telor, cu eticheta organizației inter
naționale".

Manevrele întreprinse cu scopul 
de a salva guvernul de marionete 
de la Saigon și de a abate aten
ția de la impasul în care s-a îm
potmolit politica americană în Viet
nam sînt deșarte. O condifie esen
țială pentru rezolvarea problemei 
vietnameze este recunoașterea Fron
tului Național de Eliberare ca unic 
reprezentant al poporului din Viet
namul de sud, respectarea dreptu
lui poporului vietnamez de a-și a- 
lege liber, fără amestec din afară, 
calea dezvoltării sale.

Al. C.

Ambasadorul 
român primit 
de președintele 
guvernului 
ungarBUDAPESTA 10. — Corespondentul Agerpres, A. Pop, transmite : La 10 iupie, Gyula Kâllai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, l-a primit pe Mihail Roșianu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta, cu prilejul plecării sale definitive din R. P, Ungară.A avut loc o convorbire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie.
CONVORBIRILE DINTRE P. C. DIN GERMANIA
SI P.C. DIN PORTUGALIAHAMBURG 10 (Agerpres). — Intr-un comunicat cu privire la convorbirile care au avut loc recent între, delegațiile P.C. din Germania și P.C. din Portugalia se subliniază unitatea de păreri a celor două partide în problemele luptei comune a mișcării muncitorești internaționale. Subliniind primejdia pe care înarmarea atomică a R. F. Germane ar reprezenta-o pentru pace în Europa, cele două partide se pronunță în favoarea stabilirii unui sistem de securitate europeană și a desfiin

LA BELGRAD

Aplauze pentru

Naționalul bucureștean
'Abia începuse să se 

lase cortina peste sce
na finală din piesa 
„O scrisoare pierdută" 
de I. L. Caragiale și 
în sala Teatrului Na
țional din Belgrad au 
izbucnit aplauze fur
tunoase. O dată, de 
două ori, de trei ori... 
De nouă ori artiștii 
români au fost reche
mați la rampă.

Spectacolul, pus în 
scenă de artistul po
porului Sică Alexan- 
drescu și interpretat 
de artiștii poporului 
Alexandru Giugaru, 
Costache Antoniu, Ion 
Finteșteanu, Marcel 
Anghelescu, Niki Ata- 
nasiu, Grigore Vasiliu 
Birlic, artiștii emeriți 
Carmen Stănescu și 
Nicolae Brancomir, 
precum și Costel Băr- 
bulescu, a produs o 
puternică impresie 
publicului belgrădean. 
„Mă. bucur că de la 
prima întîlnire cu 
spectatorii noștri Teatrul Național din 
București a avut un 
mare succes", mi-a 
declarat imediat dtlpă 
spectacolul de joi sea
ra directorul Teatru
lui Național din Bel
grad, Goiko Miletici. 
Am. cerut, de aseme
nea, părerea, cunoscu-

tului dramaturg iu
goslav Alexandar Po- 
povici, care anul a- 
cesta a obținut pre
miul special al festi
valului Sterino Pozo- 
rie. „Am asistat la un 
spectacol excelent, 
mi-a spus el. Textul, 
regia, actorii, ca și 
costumele și decorul, 
ne-au dovedit ca a- 
vem în față un teatru 
autentic, de un nivel 
spre care trebuie să 
tindem cu toții. Pri
vind spectacolul, am 
avut satisfacția să 
constat că în România 
se muncește intens în 
această direcție. A 
fost admirabil".

„Spectacolul pe care 
l-am văzut astă-seară 
— a declarat regizorul 
Naționalului, belgră
dean, Bora Grigoro- 
vici — mi-a dat posi
bilitatea să descopăr 
un geniu literar na
țional — mă refer la 
Caragiale. Mediul, at
mosfera, caracterul 
satirei au multe ase
mănări cu cele din li
teratura noastră, în
deosebi cu opera lui 
Branislav Nușici. O 
altă descoperire a fost 
aceea a unor mari ar
tiști. Această imagine 
va fi desigur comple
tată prin vizionarea

Primirea 
ambasadorului 
român 
de către primul 
ministru albanezTIRANA 10 (Agerpres). — La 10 iunie, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, Mehmet Shehu, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Tirana, ManOle Bodnăraș, în vizită de prezentare.La primire a participat Reiz Malile, adjunct al ministrului a- fâcerilor externe a I R. P. Albania.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească.

țării bazelor militare străine. Stabilirea de baze militare vest-ger- mane în Portugalia — se arată în comunicat — contravine atît intereselor poporului portughez cît și celor ale poporului vest-german.Comunicatul exprimă hotărîrea de a sprijini lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. Cele două partide, se subliniază în comunicat, vor . intensifica tot mai mult colaborarea lor și își1 vor aduce contribuția la întărirea unității mișcării comuniste mondiale. ' 

celorlalte spectacole 
pe care Teatrul Na
țional din București le 
va prezenta aici, la 
Belgrad, și a altora pe 
care le vom vedea 
în timpul apropiatei 
noastre vizite în Ro
mânia. Am fost sincer 
emoționat de calitatea și talentul actorilor 
români. O asemenea 
trupă de teatru, care 
grupează atiția artiști 
de mare virtuozitate, 
este un lucru rar în- 
tîlnit în întreaga 
lume".

Vineri seara Teatrul 
Național „I. L. Cara
giale" din București a 
prezentat piesa „Moar
tea unui artist" de 
Horia Lovinescu în 
regia lui Horea Po
pescu, artist emerit. In continuarea tur
neului în R.S.F. Iugo
slavia, Naționalul 
bucureștean va mai 
prezenta două specta
cole : unul la Vîrșeț 
cu „O scrisoare pier
dută" și ultimul la 
Belgrad cu piesa „Oa
meni și șoareci" de 
John Steinbeck în re
gia maestrului emerit 
al artei Alexandru 
Finți.

N. PLOPEANU

L. CARLOS PRESTES 
CONDAMNAT 

ÎN CONTUMACIE
' LA 14 ANI ÎNCHISOARETribunalul militar din Sao Paolo (Brazilia) a intentat un proces împotriva unor activiști de frunte ai Partidului Comunist Brazilian, ai sindicatelor și ai unor organizații progresiste de masă sub acuzația de pretinse „crime împotriva securității naționale". Tribunalul militar a condamnat în contumacie la 14 ani închisoare pe cunoscutul fruntaș al mișcării comuniste, Luis Carlos Prestes, președinte de onoare al Partidului Comunist Brazilian. Alți 60 de activiști au fost condamnați în contumacie la închisoare pe diferite termene, variind între 1 și 10 ani.înscenarea judiciară de la Sao Paolo și sentința arbitrară împotriva lui L. Carlos Prestes și altor activiști politici brazilieni trezesc dezaprobarea și indignare în rîndul opiniei publice din lumea întreagă. Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră condamnă cu hotărîre represiunile antidemocratice din Brazilia și cer anularea sentințelor samavolnice pronunțate împotriva tovarășului Prestes și a celorlalți militanți progresiști.

Reprezentantul 
Rumâniei la 0, IV, II.
și-a prezentat 
scrisorile de acreditareNEW YORK 10 (Agerpres). — La 9 iunie a.c., Gheorghe Diaconescu, ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă O.N.U., și-a prezentat scrisorile de acreditare Secretarului general al O.N.U., U Thant.La ceremonia înmînăril a fost de față Pierre de Meulemeester, șeful Protocolului O.N.U.Cu această ocazie, Gheorghe Diaconescu și U Thant au avut o convorbire cordială.
Declarația 
Ministerului Afacerilor 
Externe 
al R. P. D. CoreenePHENIAN 10 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Democrate Coreene a dat publicității la 10 iunie o declarație în care condamnă „reuniunea ministerială a țărilor din Asia și din zona Oceanului Pacific", care urmează să se deschidă la 14 iunie la Seul.Scopul acestei reuniuni, se subliniază în declarație, este crearea unui nou bloc militar agresiv îndreptat împotriva țărilor socialiste și a popoarelor din Asia și din zona Oceanului Pacific. în declarație se arată, de asemenea, că convocarea acestei reuniuni constituie o nouă provocare fățișă la adresa popoarelor din Asia și a popoarelor iubitoare de pace din lumea întreagă, care luptă pentru libertate, independență națională, pace și progres social.
KENYA

Incidente 
electoraleNAIROBI 10 (Agerpres). — Campania alegerilor de depu- tați pentru locurile vacante în parlamentul Kenyei este marcată în ultimele zile de incidente între partidul de guvernămînt Kanu și adepții noii organizații politice din opoziție, Uniunea Populară din Kenya (K.P.U.).
r
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BS PARIS. Vineri a avut loc o întrevedere între, ministrul francez al poștelor și telecomunicațiilor, Jacques Marette, și Mihai Bălănescu, ministrul poștelor și telecomunicațiilor al Republicii Socialiste România, care face o vizită în Franța la invitația ministrului francez.
■ BELGRAD. A fost semnat protocolul cu privire la schimburile comerciale dintre China și Iugoslavia pe anul 1966.
B| BUENOS AIRES. Incidente violente s-au petrecut la Buenos Aires între poliție și aproximativ 1 000 de demonstranți peroniști care, sfidînd o interdicție a autorităților, au manifestat pe străzile capitalei argentinene.
SSj GENEVA. La Galeriile Wiebenga din Lausanne 
™ s-a deschis expoziția de arte plastice a sculp
torului Victor Roman și graficianului Eugen Mi- 
hăescu.

STOCKHOLM. La Stockholm a fost dat publicității comunicatul comun polono-suedez cu privire la vizita oficială făcută în Suedia între 5 și 10 iunie de Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone.
ra BRUXELLES. Belgia a acceptat în mod oficial ca Comandamentul suprem al forțelor N.A.T.O. din Europa să fie mutat pe teritoriul său.
BH KINSHASA. In orașul Albertville, din Katanga de nord (Congo) a fost decretată starea de urgență. Populația tribului Baluba este nemulțumită de unele măsuri ale actualului regim, și în special de executarea șefului lor, Evariste Kimba, care a participat la complotul împotriva generalului Mobutu.
SB COPENHAGA. F. Hamouz, ministrul comerțului ™ exterior al R. S. Cehoslovace, și Per Haeckkerup, ministrul afacerilor externe al Danemarcei, au semnat la Copenhaga un acord comercial și de plăți de lungă durată.iRB TIRANA. Recent, între R. P. Albania și Algeria a fost semnat acordul de colaborare tehnico- științifică, precum și planul cu privire la schim- | burile culturale pe perioada 1966—1967.

Astăzi este ziua națională a Marii Britanii — ziua de naștere a reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.Anglia, grație economiei sale dezvoltate, se situează pe un loc fruntaș printre statele occidentale industriale. Poporul englez s-a manifestat de-a lungul istoriei sale ca un popor înzestrat și harnic. Din mijlocul său s-au ridicat numeroase personalități, ale căror creații au contribuit la dezvoltarea civilizației, au îmbogățit patrimoniul culturii și științei u- niversale. Operele lor remarcabile sînt de mult familiare la noi în țară.între țările noastre se dezvoltă legături multilaterale, în conformitate cu politica României socialiste de a întreține relații cu toate statele, indiferent de orîn- duirea lor economică și socială, pe temeiul solid al respectării suveranității și independenței, al neamestecului în treburile interne, al egalității și avantajului reciproc. La începutul acestui an, a avut loc vizita oficială la Londra a delegației guvernamentale române condusă de prim-vice- președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu. în timpul șederii în Marea Britanie, prim-vicepreședintele

LONDRA. Imagine din piaja Parlamentului

CONFERINȚA DE PRESĂ
»

A CANCEIAROIUI
VEST-GERMAN

BONN 10 (Agerpres). — Cancelarul R.F.G., Erhard, a ținut vineri o conferință de presă în care s-a referit la diversele aspecte ale politicii externe a țării sale. El a făcut cunoscut că â adresat un mesaj personal generalului de Gaulle, în care își expune părerile asupra problemei staționării trupelor franceze pe teritoriul vest-german.Erhard a exprimat unele rezerve față de proiectatul schimb de oratori între P.S.U.G. și P.S.D.G.Deși a aprobat politica americană în Vietnam, cancelarul vest- german a precizat că țara sa nu-și va asuma în Vietnamul de sud „nici un angajament militar sau pseudomilitar".în conferința sa de presă, Erhard a mai abordat o serie de probleme, printre care aspectele financiare ale staționării trupelor americane și britanice în R.F.G. 

Consiliului de Miniștri - a avut o întrevedere cu premierul britanic, Harold Wilson, și convorbiri cu alți membri ai cabinetului englez, care au prilejuit un schimb de vederi asupra relațiilor bilaterale și asupra unor probleme internaționale. Concluzia sintetică a acestor convorbiri a fost consensul părților asupra evoluției favorabile a relațiilor — economice și culturale —. ro- mâno-engleze în interesul ambelor țări și aprecierea că aceste relații au perspective bune de dezvoltare în continuare. De cu- rînd, ministrul industriei metalurgice al României a făcut, o călătorie în Anglia în legătură cu posibilitățile de cooperare tehnico-științifică în domeniul siderurgiei între cele două țări, între România și Anglia au a- vut loc în ultimii ani numeroase vizite ale unor personalități culturale, oameni de știință și de a- faceri, formații teatrale ețc. ca o mărturie a dorinței comune de intensificare și diversificare a relațiilor româno-britanice, pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a celor două popoare, și ca o contribuție adusă la cauza cooperării și înțelegerii internaționale.Cu prilejul zilei naționale a Marii Britanii, poporul român transmite poporului englez urări de prosperitate și pace.

REPUBLICA DOMINICANĂ

0 poziție înainte, 
alta după alegeri

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres). — Noul președinte ales al Republicii Dominicane, Joaquin Balaguer, a declarat ziariștilor că forța interamericană ar putea să fie retrasă din țară, într-o perioadă de două sau trei luni, după ce își va prelua funcția— la 1 iulie a.c. Această poziție contrastează cu aceea formulată în timpul campaniei electorale cînd Balaguer a a- firmat că forța interamericană va trebui să părăsească Republică Dominicană imediat după alegeri.Pe de altă parte, el și-a exprimat părerea că președintele Partidului revoluționar dominican, Juan Bosch, nu va accepta un portofoliu ministerial în noul său guvern. Balaguer a indicat totuși că tratativele sale cu Bosch în această problemă vor continua.
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