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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA ARGEȘ

DE LA CÎMPUL EXPERIMENTAL
ÎN PRODUCȚIE

PE 0 CALE CÎT MAI SCURTĂ
...In după-amiaza zilei de 10 iu

nie, conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă spre Curtea de 
Argeș. Aclamîndu-i pe oaspeți, ță
ranii cooperatori din Bascov, Me- 
rișani și Vîlcele au ieșit pe mar
ginea șoselei cu flori și stegulețe.

La intrarea în Curtea de Argeș, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați de bătrînul profe
sor Ion RizescU care le urează bun 
venit.

Peste 20 000 de oameni din oraș 
și din împrejurimi înșiruiți de-a 
lungul străzilor primesc cu acla
mații și aplauze coloana ce se în
dreaptă spre Curtea Domnească. 
Sub bolta clopotniței, în costume 
de epocă, patru străjeri deschid 
drum oaspeților. Corul din Galeșu 
intonează un vechi cîntec popular.

Ctitorită în secolul XIV, Biserica 
Domnească constituie un strălucit 
monument de arhitectură, ridicat 
după vestita victorie dobîndită de 
oștile lui Basarab la Posada îm
potriva lui Carol Robert.

Oaspeții se îndreaptă apoi spre 
ruinele Palatului Domnesc. în de
corul fostului Palat răsună cîte
va replici din piesa „Vlaicu Vodă“ 
de Al. Davila, interpretate de ar
tiști ai Teatrului de stat din Pi
tești.

După ce vizitează Curtea Dom
nească, conducătorii de partid și 
de stat urcă la tribuna de lingă 
zidurile monumentului.

Tov. Vasile Mohanu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional al 
P.C.R., salută cu bucurie vizita 
oaspeților și asigură conducerea de 
partid și de stat că oamenii mun
cii din raionul și orașul Curtea de 
Argeș muncesc cu însuflețire pen
tru a-și aduce întreaga lor contri
buție la ridicarea continuă, eco
nomică. culturală și socială a 
României socialiste.

în aclamațiile mulțimii ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Vizitînd Curtea de 
Argeș, capitala de acum cîteva se
cole a Țării Românești — a spus 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
— am poposit la fosta Curte Dom
nească. Am ținut să aducem oma
giul nostru acelora care au pus ba
zele Țării Românești independente. 
Curtea de Argeș, ca străvechi oraș 
de unde Basarab, Mircea cel Bă- 
trîn și atîția alții au știut să ri
dice poporul nostru la lupta pen
tru o viață demnă, pentru a-și a- 
păra ființa națională, a cunoscut 
multe episoade și figuri mărețe 
în decursul veacurilor. A aduce 
omagiul nostru memoriei acelora 
care au contribuit la existența 
României de astăzi este pentru noi 
toți o datorie de cinste. Prețuind 
memoria înaintașilor noștri, noi 
învățăm să apreciem prezentul, 
ceea ce am înfăptuit prin munca 
unită a întregului nostru popor, 
sub conducerea Partidului Comu
nist. Noi învățăm, totodată, să pre
țuim viitorul pe care trebuie să-l 
făurim prin munca noastră, sub 
conducerea partidului.

Referindu-se la succesele obți
nute în anii construcției socialiste, 
vorbitorul a spus „ceea ce 
am înfăptuit constituie numai o 
bază de plecare pentru dezvolta
rea în continuare a patriei noas

Tn lunca Oltului, pe locul denumit Cîmpul lui Traian, unde — în timpul revolujiei de la 1848 — și-a așezat tabăra 
generalul Gheorghe Magheru

La Uzina de aluminiu Slatina

tre spre noi culmi ale civilizației. 
După cum știți, Congresul al IX- 
lea al P.C.R. a trasat un program 
măreț de dezvoltare a României 
socialiste. în cadrul acestui pro
gram și regiunea Argeș și orașul 
Curtea de Argeș vor cunoaște o 
dezvoltare nouă și puternică. Nu
mai în orașul dv. urmează 
să se mai construiască în a- 
cest cincinal încă două în
treprinderi, la care vor lucra pes
te 2 000 de muncitori. Basarab a 
construit această mînăstire, care e- 
vocă momente și străduințe din is
toria formării statului românesc. 
Noi construim alte cetăți — ale in
dustriei socialiste, care vor dăinui 
peste secole și vor face ca poporul 
să înainteze victorios pe calea con
struirii societății socialiste și comu
niste. Din fostul palat domnesc au 
mai rămas puține rămășițe.

Noi dorim să construim pentru 
poporul român o civilizație socia
listă care să dureze peste veacuri. 
La aceasta .vă cheamă Partidul 
Comunist Român I

Ridicînd continuu patria noas
tră — a spus tovarășul Ceaușescu 
—■ dezvoltînd industria, agricul
tura, știința, noi ne aducem în a- 
celași timp contribuția la întări
rea întregului sistem mondial so
cialist, la victoria socialismului în 
întreaga lume, la crearea unei so
cietăți omenești în care fiecare po
por, liber și independent, să-și aibă 
locul corespunzător muncii și ap
titudinilor sale. Iar poporul nos
tru a dovedit că este un popor 
vrednic, muncitor și merită să-și 
clădească o viață fericită. Vă 
transmit dv., celor din Curtea de 
Argeș și din raionul Curtea de Ar
geș, un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidului 
și urări de noi succese în munca 
dv. închinată bunăstării întregu
lui popor, fericirii patriei noastre 
socialiste, România!

...Un scurt popas la vestita Mî
năstire Curtea de Argeș, ctitorită 
de Neagoe Basarab, unul dintre 
cele mai originale și mai frumoase 
monumente ale țării. în cartea de 
onoare a mînăstirii, oaspeții con
semnează : „Am pășit cu emoție 
în acest lăcaș care amintește de 
celebra baladă a meșterului Ma- 
nole, simbolul nepieritor al geniu
lui creator popular. Cinstim me
moria celor ce au făurit cu talent 
și generozitate asemenea monu
mente, dăruind poporului strălu
cite exemple de artă și frumu
sețe. Prețuind trecutul, prețuim 
prezentul, viitorul patriei noastre 
— România socialistă".

De la Mînăstirea Curtea de Ar
geș, vizita conducătorilor de partid 
și de stat continuă spre marele ba
raj al Hidrocentralei „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ de pe Argeș.

Drumul șerpuiește printr-un șir 
de comune — și pretutindeni locui
torii, de la mic la mare, au ieșit 
în întîmpinarea iubiților oaspeți. 
Mulți dintre localnicii care-i acla
mă pe conducătorii de partid și de 
stat au lucrat la marea construc
ție a barajului.

Sus, de pe creasta barajului, unde 
se oprește convoiul de mașini, se 
deschide panorama celui mai tînăr 
lac de acumulare al țării, străjuit, 
undeva departe, de crestele înzăpe
zite ale Făgărașilor. Pe întinsul la
cului, care în această zi a atins a- 
dîncimea de 100 de metri, sirena 
unui vaporaș aduce oaspeților salu
tul primilor „marinari de pe Marea 
Argeșului".

în întîmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat au venit aici 
Emil Drăgănescu, ministrul ener
giei electrice, Octavian Groza, mi
nistru adjunct, ingineri și proiec- 
tanți, sute de constructori.

Inginerul Nicolae Păunescu, di
rectorul grupului de șantiere, in

formează despre stadiul lucrărilor, 
în septembrie, o dată cu instalarea 
celui de-al 4-lea și ultimului agre
gat energetic, hidrocentrala de pe 
Argeș va intra în probe tehnice, 
furnizînd primele cantități de e- 
nergie electrică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au cuvinte de apreciere pentru 
munca constructorilor. Secretarul 
general al C.C. al P.C.R. recoman
dă organelor locale de partid și 
de stat să ia măsuri pentru ca a- 
ceste locuri să devină și o impor
tantă zonă de atracție turistică.

La încheierea vizitei are loc un 
scurt miting. în numele constructo
rilor barajului, secretarul comite
tului de partid al grupului de șan
tiere, Francisc Anton, transmite un 
salut călduros conducătorilor de 
partid și de stat.

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

Nu au trecut decît cinci ani de 
cînd a început construcția acestui 
baraj — a ' subliniat vorbitorul. 
Pentru realizarea sa au fost învin
se în acești ani multe greutăți. 
Datorită eforturilor susținute ale 
inginerilor, tehnicienilor și mun
citorilor, sîntem acum aproape 
de terminarea acestui, obiectiv, care 
va da în curînd patriei noastre, 
lumină și energie electrică. Pînă 
la inaugurarea oficială a acestui 
obiectiv, felicit pe constructorii săi, 
care au reușit să îndeplinească sar
cina trasată de partid în termenul 
stabilit.

E adevărat că aici, în regiune, 
s-a obișnuit din vechime să se con
struiască iscusit. Astăzi am vizitat 
două mînăstiri vechi, ctitorite de 
domnitorii basarabi. Legenda spu
ne că, după ce meșterii, în frunte 
cu Manole, au clădit mînăstirea, 
domnitorul, văzînd cît este de fru
moasă, a preferat moartea lor de
cît construirea alteia mai frumoase. 
Manole și-a zidit — în legendă — 
propria soție. în ceea ce am zidit 
noi aici sînt realizate ideile a sute 
de ingineri, sînt întrupate entu
ziasmul și priceperea a mii de con
structori din România. Iată de ce 
această construcție va fi și mai 
trainică decît cea a meșterului Ma
nole. Vor trece, fără îndoială, 
veacuri, iar urmașii noștri vor veni 
și vor admira priceperea celor 
care au zidit hidrocentrala.

S-a făcut un lucru bun, dar 
noi credem că puteți să munciți în 
viitor și mai bine ; veți ridica noi 
construcții aici, sau dincolo, la Lo
tru. Unii dintre cei care au lucrat 
aici sînt acum la Porțile de Fier. 
Pe măsură ce învățăm să constru
im mai bine, ne avîntăm mai în
drăzneț înainte spre noi obiective.

în încheiere secretarul general 
al C.C. al P.C.R. a urat proiectan- 
ților și constructorilor noi succese 
în muncă.

La înapoierea spre Pitești, în 
ciuda nopții care coborîse, mii de 
localnici au ținut să salute trece
rea oaspeților. Prin comuna Meri- 
șani torțe aprinse luminau dru
mul.

Un ultim popas la intrarea în 
oraș, la Combinatul de industria
lizare a lemnului. Conducătorii de 
partid și de stat sînt întîmpinați 
de Ion Rîmbu, adjunct al ministru
lui economiei forestiere. în timpul 
vizitei, directorul combinatului, ing. 
Victor Chelu, prezintă oaspeților 
fabrica de mobilă ; arătînd că în 
momentul de față fabrica produce 
15 000 de garnituri de mobilă pe 
an, el subliniază preocuparea spe

cialiștilor și muncitorilor de a îm
bunătăți continuu calitatea produ
selor.

Conducătorii de partid și de stat 
fac recomandări privind folosirea 
tehnologiei moderne, valorificarea 
complexă a bogatelor resurse de 
materie primă pe care le oferă 
pădurile argeșene.

Prima zi a vizitei în regiunea 
Argeș — care a durat aproape 15 
ore fără întrerupere —■ s-a înche
iat cu un spectacol folcloric.

Sîmbătă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Maxim Berghianu, 
Vasile Vîlcu, Ilie Verdeț și Manea 
Mănescu au continuat vizita în 
regiunea Argeș însoțiți de tov. Pe
tre Duminică, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid, și Con
stantin Sandu, președintele sfatului 
popular regional.

în drum spre Slatina, la Silișteni 
cîteva mii de oameni s-au adunat 
pentru a saluta trecerea conducă
torilor de partid și de stat prin ra
ionul Costești. Tov. Gheorghe Draf- 
ta, prim-secretar al comitetului ra
ional de partid, urează oaspeților 
„bun venit" și prezintă o scurtă in
formare despre activitatea și pre
ocupările oamenilor muncii din ra
ion, despre modul cum sînt înde
plinite sarcinile trasate de Congre
sul al IX-lea al P.C.R.

Salutat cu puternice urale și a- 
plauze, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru primirea caldă 
făcută. Vă dorim din toată inima 
să obțineți succese tot mai mari în 
activitatea dv. — a spus secretarul 
general al C.C. al P.C.R. Coopera
tivele agricole să devină mai pu
ternice, să obțină recolte mai mari.

La intrarea în comuna Co- 
lonești, țăranii cooperatori, îm- 
brăcați în costume de un pito
resc specific, oferă oaspeților 
îndătinata pîine și sare. Pentru 
scurt timp, cunoscuții călușari din 
Colonești însoțesc, în ritmul jocu
lui, coloana. Mii de locuitori ai sa
telor se înșiră de-a lungul tra
seului.

Sînt vizitate lanurile bogate ale 
cooperativei agricole de producție 
din comuna Negreni. între oaspeți 
și reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat are loc un 
schimb de păreri cu privire la 
modul în care a fost pregătită 
campania de recoltare, cum au 
fost repartizate combinele și ce
lelalte mașini agricole pentru a se 
asigura strîngerea recoltei într-un 
timp optim și fără pierderi.

...Asistăm la un moment emo
ționant. La întretăierea șoselei na
ționale cu drumul ce duce spre 
Scornicești s-au adunat parcă toți 
locuitorii acestei comune. Au ve
nit familii întregi, copii și bătrîni, 
bărbați și femei. Sînt consăteni ai 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
mulți dintre ei cunoscîndu-1 din 
copilărie. Conducătorii de partid 
și de stat se întrețin cu locuitorii 
comunei. Tovarășul Ceaușescu este 
înconjurat de numeroși cunoscuți. 
Președintele cooperativei agricole 
de producție din Scornicești, Vasile 
Bărbulescu, informează pe oaspeți 
despre rezultatele obținute de co
operatori. La despărțire au loc îm
brățișări, strîngeri de mînă pline 
de căldură și dragoste. Se aud 
urale r.esfîrșite la adresa Partidu
lui Comunist Român, a Comitetu
lui său Central.

Mircea MOARCAȘ 
Nicolae VAMVU 
Constantin MARINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Relatările ing. Petre TOMOROGA, directorul sfajiunii 
experimentale agricole Dobrogea

In condițiile dezvoltării intensive și complexe a agricul
turii crește rolul cercetărilor științifice. Unitățile agricole de 
producție așteaptă de la cercetători soluții și procedee noi 
de muncă, soiuri și hibrizi de mare productivitate, metode 
agrozootehnice diferențiate, eficiente. Scurtarea timpului în care 
rezultatele objinute în cîmpurile experimentale ajung să fie apli
cate în practică constituie o cerinfă majoră de care depinde 
mărirea eficacității activităfii de cercetare. In ultimii ani, sta
țiunea experimentală agricolă Dobrogea a obținut rezultate 
bune în ce privește legarea mai strînsă a cercetărilor de 
practică, sprijinirea unităților agricole în creșterea produc
ției vegetale și animale. Pe această temă, corespondentul 
nostru Vasile Mihai, a. avut o convorbire cu ing. PETRE 
TOMOROGA, directorul stațiunii experimentale agricole Do
brogea, care a relatat următoarele:

— Unul dintre cele mai importante 
obiective pe care colectivul stațiunii 
noastre l-a avut în vedere este zona
rea producfiei agricole. în regiunea 
Dobrogea, există o mare diversitate 
de zone pedoclimatice. De aceea, 
cercetătorii stațiunii, împreună cu 
specialiștii consiliilor agricole ți din 
unitățile de produce, au studiat fie
care zonă din regiune și au stabilit 
atîf culturile cît și speciile de ani
male cele mal potrivite condițiilor 
locale. Pe această bază, în raioa
nele din sudul regiunii, cu soluri 
mai fertile și suprafețe mai plane, 
s-au extins cerealele. în nord, unde 
ondulafiile de teren sînt mai frec
vente, alături de cereale, o pondere 
însemnată o de(in plantele tehnice 
și furajere. Cu cîfiva ani în urmă în 
Dobrogea se cultivau 10 soiuri de 
grîu. Producțiile realizate erau dife
rite de la o zonă la alta, de la un 
soi la altul. Printr-o largă acfiune de 
cercetare și studiere a condițiilor din 
fiecare unitate s-a ajuns la concluzia 
că soiurile de grîu cele mai potri
vite sînt Triumf și Bezostaia. Dacă 
în 1962 soiul de grîu Triumf s-a cul
tivat pe 33 la sută din suprafață, iar 
Bezostaia pe numai 2 la sută, în pre
zent acestea reprezintă 68 la sută și 
respectiv 32 la sută. Cultivarea lor 
prezintă și avantajul că au stabilită 
în amănunt agrotehnica ce trebuie 
aplicată. Același lucru s-a făcut și la 
porumb. în ultimii patru ani, în re

MAMAIA 1966

„Pelicanul alb“ 
și filmul de animație

Interviu cu tovarășul Mihnea GHEORGHIU 
vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă

— După cum se știe, începînd de la 15 iunie, Mamaia va 
cunoaște din nou atmosfera febrilă a competițiilor cinema
tografice. Anul acesta, festivalului filmului românesc i s-a 
adăugat și o confruntare mondială de prestigiu — Festivalul 
internațional al filmului de animație. V-am ruga să vă 
referiți întîi la festivalul ce se va desfășura sub emblema 
„Pelicanul Alb".

— Această trecere 
în revistă, selectivă, a 
producției naționale de 
filme și-a dovedit uti
litatea și necesitatea, 
prin contribuția efecti
vă pe care competiția 
anuală a filmului româ
nesc a adus-o la ame
liorarea pe plan cali
tativ a realizărilor cine
matografiei noastre. 
Festivalul national al 
filmului de la Mamaia 
și-a confirmat presti
giul, cr< d una dintre 
acele nu și durabile 
tradifii ala artei și cul
turii noastre.

— Cu ce filme se 
vor înfățișa studiou
rile noastre în fața 
juriului și a publicu
lui de la Mamaia ?

— în săpfămîna fes
tivalului se va prezen
ta în fiecare seară cîte 
Un program cinemato
grafic de 120—140 mi
nute, totalizînd pînă 
la închiderea festivă 
cele mai bune șapte 
filme artistice de lung 
metraj și 22 filme de 
scurt-mefraj, de toate 
genurile, selecționate 
din producția realizată 
de studiourile noastre 

în perioada dintre cele 
două festivaluri națio
nale. Atît tematica fil
melor în competiție, 
cît și personalitatea ar
tistică a realizatorilor 
contribuie la varietatea 
și interesul mereu cres- 
cînd al acestui festival 
în care intră, ca de 
obicei, și pelicule ro
mânești premiate la 
unele festivaluri inter
naționale, precum și 
cîteva premiere abso
lute. Printre filmele de 
lung-metraj amintim : 
Răscoala (film premiat 
la edifia jubiliară a 
Festivalului de la Can
nes), Duminică la ora 
6 (film distins cu pre
miul special al juriului 
și cu alte două premii 
la Mar del Plata), Pro
cesul alb. Haiducii. în 
afară de aceste filme, 
cunoscute de-acum de 
publicul nostru, vor 
mai fi prezentate și 
trei pelicule inedite : 
Vremea zăpezilor, Dr. 
Faust XX și coproduc
ția româno-sovietică 
Tunelul. în încheiere, 
pe ecranul festivalului 
va rula, în afară da

giune s-a redus numărul hibrizilor 
de la 8 la 3. în prezent în zonele 
mai secetoase se cultivă HD-208, 
care este mai precoce, pe terenu
rile mai fertile HD-405, iar pe mai 
bine de 50 la sută din suprafață 
HD-311. Cercetătorii stafiunii sînt so
licitați să-și spună cuvîntul în toate 
acțiunile importante de extindere a 
soiurilor și hibrizilor de mare pro
ductivitate.

Pentru a putea elabora recoman
dări strîns legate de producție, sta
giunea a devenit o unitate comple
xă. Sectorul de producție are ca scop 
în primul rînd verificarea cercetări
lor făcute în laboratoarele și cîmpu
rile experimentale. în urma rezultate
lor obfinute pe suprafețe mari de 
sute de hectare cultivate cu grîu, po
rumb, vifă de vie, plante furajere etc., 
cît și la mai multe loturi de animale, 
am putut trage concluzii întemeiate 
privind dezvoltarea în perspectivă a 
ramurilor de producție agricolă, ma
surile agrozootehnice diferențiate ce 
trebuie luate. în sectorul de produc
ție se ob|in seminfe din cele mal 
potrivite soiuri șl hibrizi dubli, ma
terial săditor borti viticol, animale de 
prăsită, cu valoarea zootehnică ridi
cată, toate acestea contribuind în 
mod direct la sporirea producției ve
getale șl animale.

(Continuare în pag. a V-a)

concurs, Steaua fără 
nume, o coproducție 
româno-franceză în re
gia lui Henri Colpi, 
după piesa lui Mihail 
Sebastian. Lista filme
lor de scurt-metraj — 
22 la număr — cuprin
de o ambițioasă ple
iadă de noi realizări 
ale studioului „Alexan
dru Sahia’ în genuri 
felurite. După părerea 
mea, recolta și selec
ția făcute anul acesta 
marchează progresul 
vădit pe care cinema
tografia noastră l-a 
înfăptuit prin efortul 
devotat și serios al lu
crătorilor săi. Juriul, 
alcătuit din personali
tăți ale cinematografiei, 
dar și ale altor arfe, 
nu va avea o sarcină 
prea ușoară, în stabili
rea palmaresului pen
tru „Pelicanul Alb" — 
edifia 1966. E demn 
de menfionat și faptul 
că la festivalul natio
nal iau parte și circa 
100 de oaspefi străini 
din 28 de fări.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Reporfaj-anchefâ 
la uzinele „Timpuri Noi"

DEVII MUNCITOR?
Sufe de școli profesionale își în

cheie în aceste zile cursurile și tot
odată își deschid porfile spre suie 
de uzine. O nouă promoție de oțe- 
lari și strungari, de mecanizatori și 
țesători vor iscăli în curînd un con
tract — contractul de muncă.

Așadar, școala s-a terminat? Ba 
nu, școala începe ! Nu, nu e vorba 
de un paradox. Răzvan Florescu, 
rectificator la uzinele „Timpuri Noi" 
din București, ne dezvăluie cîteva 
din trăsăturile a ceea ce s-ar pu
tea numi „psihologia absolventului’.

— Cînd am ieșit din școală sim
țeam dorința să fiu liber, să fac ce 
vreau ; știți ce-mi trecea prin cap ? 
Voiam să mă fac șofer, să umblu 
prin toată țara. în primele luni, dacă 
la salariu luam cîteva sufe, mi se 
părea de-ajuns. Pentru mine uzina a 
însemnat o nouă școală.

— Da, a fost un tînăr cam difi
cil, completează Ion Cotigă, un mun
citor mai în vîrstă. Rămînea sub 
normă, mai avea și lipsuri nemotiva
te. M-am ocupaf de el aproape un 
an de zile, dar nu-mi pare rău. A- 
cum e un muncitor prețuit, e membru 
de partid și secretar al unei orga
nizații de bază U.T.C.

Am stat de vorbă cu mulți alfi 
tineri, descoperind un adevărat ca
leidoscop caracterologic, divers și 
bogat din care se desprind totuși 
axele unei simetrii 
rîrea de a munci 
neroasa dorință

lafă-ne, deci, 
plin de relief 
de ape repezi 
e adolescența. Cum 
prin ce mecanisme vizibile ori sub
tile se produce procesul mafurizării ? 
Cum se transformă fostul elev, ade
seori copilăros și zburdalnic, în mun
citorul acfiv, conștient legat prin 
zeci de fire de uzină, călăuzit de 
disciplina și de nobilele idealuri ale 
clasei muncitoare ?

Așadar, școala s-a sfîrșit — 
nouă școală începe.

Această nouă școală începe 
prinfr-un examen, examenul de 
gajare.

Anul trecut, ne relatează fînărul 
strungar Eugen Otvon, toți cei ce am 
dat examenul am reușit.

Cu alte cuvinte, un examen fără 
emoții, un concurs fără concurență. 
Premisele acestei situații stau în o- 
bligațiile contractuale dintre școala 
profesională și uzină. Elevul știe, de 
regulă, că are un loc asigurat în- 
tr-una din uzinele pentru care îl 
pregătește școala, iar uzina, la rîn
dul ei, are datoria să asigure locuri 
tinerilor pregătiți de școală. Princi
piul acestor repartizări ține seamă de 
nevoile producției într-o uzină sau 
alta, dar ignoră, de obicei, criteriul 
selecției.

Un examen pe care ești sigur di
nainte că îl treci nu poate stimula 
pregătirea, ambiția, responsabilitatea 
concurenților ; dimpotrivă, lasă frîu 
liber comodității, creează la unii ti
neri impresia că pot obține anga
jarea fără eforturi susținute.

— O uzină ca „Timpuri Noi’, care 
produce compresoare și motoare de 
înaltă tehnicitate, cred că ar trebui 
să ridice ștacheta concursurilor de 
angajare la un nivel mai înalt, con
sideră rectificatorul Ion Cotigă, în-

Articolul cu titlul de mai sus, pu
blicat recent în ziar, a stîrnit un 
larg interes. Din scrisorile trimise 
de cititori pe marginea acestei 
teme, publicăm azi două.

spirifuale : hotă- 
și a învăța, ge- 
autodepSșire.

acel continent
de
în

și culoare, străbătut 
și tumultuoase care 

se desfășoară,

o

fot
an-

Noi construcții de locuințe pe B-dul 
Armata Poporului din Capitală

Foto ! M. Andreescu

Crescătorie 
de nurci

In pădurea Muchea Stîncii s-a 
început construirea unei așezări 
neobișnuite pentru locatari ne- 
obișnuiți: nurci, animale asemă
nătoare cu castorii, dar cu blană 
foarte prețioasă care impresio
nează prin finețea și coloritul ei 
variind de la negrul abanos și 
pînă la cafeniu sau alb argintiu. 
„Orășelul" a fost clădit pe apă, 
în inima pădurii, departe de dru
muri și oameni, deoarece zgomo
tul „astenizează" nurcile și nu se 
mai înmulțesc. Locul s-a dovedit 
prielnic, fapt confirmat de numă
rul noilor născuți care sporește 
de la o zi la alta ceea ce a deter
minat amenajarea a trei sute de 
căsuțe numai pentru pui,

Jn primul an, crescătoria va li
vra mai multe sute de blănuri, 
urm.înd ca „producția" să crească 
la peste cinci mii.

(Agerpres)

frucît o exigență scăzută în acest 
moment important din viața tînăru- 
lui muncitor poate avea repercusiuni 
mai tîrziu, în activitatea profesiona
lă, în disciplina față de plan și față 
de muncă, în general.

Dacă acestea sînt, în linii mari, 
criteriile angajării, ce se înfîmplă 
mai departe cu fînărul muncitor pă
truns într-un colectiv larg și com
plex, într-o nouă fază a vieții sale ?

— Am iscălit contractul, am fost 
repartizați la locul de muncă, ni s-au 
dat mașini etc., ne relatează 
rii cu care am stat de vorbă, 
din ei au luat parte și la tradițio
nala ședință festivă anuală, dedicată 
tinerilor angajați în uzină. Apoi ?

— Ce părere aveți despre tinerii 
angajați ?

Am adresat întrebarea tocmai u- 
nor tineri, membri în comitetul U.T.C. 
al uzinei „Timpuri Noi’.

— Avem probleme cu mulți din
tre ei. Au absențe nemotivate, nu se 
preocupă de ridicarea calificării, fac 
greutăți la locul de muncă.

Și această caracterizare grăbită 
culminează cu relatarea acelui meci 
de fotbal, devenit faimos pe plan 
local, desfășurat în nocturnă, în 
schimbul III, între echipele „Seg- 
menții" și... „Restul lumii’. Teren : 
hala de montaj. Rezultat : 1 900 de 
lei daune plătite de tinerii coechi
pieri.

Peisajul spiritual al tinerei genera
ții nu este însă unilateral, așa cum 
ar putea părea după afirmațiile u- 
nor membri din comitetul U.T.C. Ti
nerii activiști ajung să ignore, toc
mai ei, specificul vîrsfei de care sînt 
încă afîf de apropiați.

Cum își explică ei existența unor 
abateri, lipsuri nemotivafe etc. ? A- 
proape exclusiv, dificultățile de a- 
daptare ale unor tineri sînt puse pe 
seama a două cauze : 1) deficiențe 
pedagogice-educative în anii de 
școală profesională ; 2) atitudinea în
găduitoare a unor părinți, 
constata că ambele cauze 
într-o măsură destul de 
comportarea multor tineri, 
probleme interesante și

tine- 
Unii

slabă în schimbul III. Ce se propu
ne ? O mai bună dotare cu scule a 
muncitorilor proaspăt angajați și, 
ceea ce ni se pare foarte important, 
o mai mare cointeresare a reglorilor 
și maiștrilor la ridicarea peste nor
mă a tinerilor muncitori. Aceeași sta
tistică observă că situația relatată 
mai sus se datorează în mare mă
sură tinerilor muncitori care urmea
ză și liceul seral.

Dacă am lucra numai în schimbu
rile I și II am reuși să realizăm și 
să depășim normele, afirmă tinerii 
elevi la seral cu care am sfat 
de vorbă. Cînd lucrăm în schimbul 
III ajungem la uzină după orele de 
curs obosiți și uneori ne lipsește și 
asistența tehnică.

Faptele sînt reale, dar acești ti
neri uită să amintească că unii din
tre ei privesc cu ușurință discipli
na muncitorească, se complac în co
moditate, plutind — cu îngăduința 
celor din jur — la nivelul unor e- 
forturi minime.

Ridicarea tinerilor la înălțimea exi
gențelor impuse de procesul de pro
ducție constituie o problemă multi
laterală, în care asistenta tehnică, ri
dicarea calificării, sprijinul pe plan 
profesional se îmbină în mod fi
resc cu un amplu și susținut efort e- 
ducativ.

— în adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.C. se discută probleme
le producției, se dezbat cazurile de 
abatere de la disciplină, ne relatea
ză maistrul Const. Chinqaru, locții
tor al secretarului organizației de 
partid a secției prelucrări mecanice. 
Uneori sînt invitați și părinții unor 
tineri, urmărindu-se concentrarea e- 
fortului educativ pe toate planurile. 
Cred însă că rolul important ar tre
bui să-l aibă comuniștii, muncitorii 
mai vîrstnici, maiștrii. Ce am con
statat ? O parte din muncitorii mai 
vechi manifestă indiferență față de 
munca și comportarea tinerilor 
jur, nu-i interesează dacă 
descurcă și cum,

Pentru public 
specialiști ?sau pentru

Am putut 
afectează 

însemnată 
constituie 
complexe 

care merită să fie studiate și dez
bătute nu numai în uzina „Timpuri 
Noi*. Dar nu trebuie uitat Un fapt 
esențial : pe măsura trecerii timpu
lui, factorul fundamental de înrîu- 
rire devine uzina, colectivul de 
muncitori, acest univers nou în care 
fînărul a intrat.

— în șcdală se învață meseria, 
aici fînărul învață să devină mun
citor, afirmă Vasile lonită, redacto
rul șef al gazetei de uzină.

— Nu e același lucru ?
— Nu. în acest sens am convin

gerea că primul an e adeseori ho- 
fărîfor în evoluția de mai tîrziu a 
tinerilor. Acum se formează și se 
perfecționează deprinderile muncito
rului, începînd cu siguranța și rapi
ditatea mișcărilor, cu cunoașterea 
reacțiilor și capacității mașinii și 
ferminînd cu esențialul : disciplina, 
responsabilitatea, conștiința muncito
rească. E o perioadă de efort ma
xim și pentru tinerii angajați, dar și 
pentru cei din jurul lor, muncitorii 
mai vîrstnici, maiștrii, pentru condu
cerea secțiilor și a uzinei.

Valabilitatea acestor păreri se ve
rifică prin situația existentă în di
verse secții ale uzinei. La turnătorie, 
de exemplu, unde se lucrează în 
brigăzi, aportul tinerilor angajați se 
ridică la nivelul exigenței generale, 
calitatea și disciplina în muncă se 
încadrează în normele stabilite. Care 
e cauza ?

— Munca în colectiv, ne răspun
de șeful de brigadă Petre Nemet. 
O dată intrat în brigadă fînărul tre
buie să se acomodeze cu stilul și 
ritmul de muncă al celorlalți, mun
citorii mai vechi au tot interesul să-i 
ajute pe „mezinii* brigăzii din punct 
de vedere profesional, să cultive la 
ei spiritul de echipă, să-i facă soli
dari cu sarcinile, cu țelurile între
gului colectiv.

Altfel se prezintă situația în sec
ția prelucrări mecanice, unde lipsu
rile nemotivate și cazurile de neîn- 
deplinire a normei se înlîlnesc destul 
de frecvent, lată care sînt datele și 
concluziile unei statistici alcătuite de 
o comisie a comitetului sindicatului, 
în lunile februarie, martie și aprilie 
19 tineri muncitori nu și-au îndepli
nit normele. Printre cauze sînt enu
merate : existența cîtorva mașini ne
corespunzătoare, asistența tehnică

din 
se 

. nu le creează un 
climat de încredere și de răspundere 
totodată. în urmă cu 10—12 ani, e- 
xisfa un sistem de cointeresare a 
muncitorilor în ridicarea calificării ti
nerilor. Acum această cointeresare nu 
mai există și se pare că unii mun
citori n-au ajuns încă la înțelegerea 
profundă a îndatoririi lor sociale 
față de tineri. Poate că nici noi, 
maiștrii, n-am reușit să vorbim cu 
fiecare pe limba lui, să-l urmărim 
îndeaproape, să folosim metode di
verse într-un proces educativ con
tinuu. După părerea mea, maiștrii au 
în secția noastră prea multe sarcini 
cu caracter administrativ, ceea ce re
duce substanțial timpul pe care ar 
trebui să-l desfineze asistenței teh
nice și muncii educative.

Răspunderea personală, voința și 
perseverența, spiritul de abnegație, 
trăsături specifice muncitorului de 
azi, trebuie cultivate printr-o activi
tate complexă, vie, sensibilă la ca
racterul și specificul vîrsfei. Atentia 
acordată în această perioadă din 
viața fînărului muncitor trebuie privi
tă în perspectivă, de ea depinzînd 
pregătirea, calitățile muncitorului de 
mîine.

După angajare, pentru tineri înce
pe o nouă școală, școala muncii și 
a uzinei, a vieții și a răspunderii. 
Cum învață acești tineri să devină 
muncitori ? E o întrebare pe care 
trebuie să ne-o punem mai des, mai 
profund, cu mai mulfă responsabili
tate, în contextul atît de bogat al 
industriei noastre de azi, în perspec
tiva largă a economiei socialiste.

Paul DIACONESCU

Arhitectura, prin func
țiunile, omniprezența și 
durabilitatea ei, se adre
sează unor cerințe com
plexe ale celui mai 
public. De aceea, 
mult poate decît în 
care artă, dialogul 
de o mare însemnătate 
deopotrivă pentru creator 
și pentru „consumator", 
în cuprinsul acestui dia
log, viața în cadrul arhi- 
tectural-urbanistic, pre
cum și formele publici
tare — filmul documen
tar, radioul, televiziunea, 
presa — rezervă cel mai 
adesea publicului un rol 
oarecum pasiv, de specta
tor. Cu atît mai mult ar 
putea și ar trebui să re
vină unei expoziții per
manente de arhitectură 
menirea de a restabili re
ciprocitatea schimbului, 
de a face exprimată opi
nia maselor largi de ce
tățeni asupra realizărilor 
și, mai ales, asupra pro
iectelor.

Cu aceste gînduri 
ne-am deplasat la sediul 
Expoziției permanente a 
Centrului de documentare 
in construcții, arhitectură 
și sistematizare, de la a 
cărei reorganizare se îm
plinește în curînd un an. 
Pentru cei interesați, pre
cizăm că ea se află în 
București, în curtea blo
cului situat în Piața Ro
mană, colț cu bulevardul 
Magheru. Poziția retrasă 
și modestia reclamei asi
gură expoziției o parado
xală atmosferă de liniște.

Am dat. în liniște, 
ocol sălii. Panouri cu fo
tografii mari ale noilor 
ansambluri de locuit, ale 
dotărilor social-culturale 
și ale construcțiilor uni- 
cale, litoralul, obiective 
industriale, machetele

larg 
mai 
ori- 
este

în

de 
de

unor cartiere noi sau 
curs de realizare.

Am răsfoit cartea 
impresii; într-un an 
zile nu s-au adunat aici
decît vreo sută țincizeci 
de însemnări. Vizitatorii 
își exprimă în general 
admirația față de realiză
rile constructorilor și ar- 
hitecților noștri. își fac 
loc însă și o serie de ob
servații și sugestii. Se 
propune, astfel, prezența 
unui ghid competent, care 
să dea explicațiile nece
sare, sau prevederea unor

menirea Centrului de do
cumentare este, în primul 
rind, de a informa pe in
gineri, arhitecți și tehni
cieni asupra celor mai noi 
soluții tehnice, sisteme 
constructive și materiale, 
precum și asupra princi
palelor direcții de dezvol
tare în domeniul con
strucțiilor — în țară și 
străinătate. De aceea, ex
poziția este realizată la 
nivelul de cunoștințe al 
specialistului, motiv pen
tru care și apar sugestiile

Cind totul depinde 

de un... ,,dacă“

Am citit cu multă atenție artico
lul „Este depozitul o casă agreabi
lă pentru marfă?" Socot că pro
blemele ridicate prezintă o mare 
importanță. Lucrînd la un depozit 
din cadrul întreprinderii comercia
le interraionale din Tg. Mureș, am 
observat că, față de volumul măr
furilor pe care le am în gestiune 
(peste 1 000 sortimente), spațiul de 
depozitare este aici cu mult sub 
cel necesar desfășurării unei acti
vități corespunzătoare. Cu toate că 
s-au luat unele măsuri pentru mai 
buna păstrare a mărfurilor, lip
sa de spațiu nu a putut fi 
complet lichidată. Și în prezent 
se mai găsesc unele articole 
depozitate sub cerul liber. Soar
ta lor depinde de bunăvoința și 
„mila cerului". Dacă plouă, e vai!... 
dacă nu plouă, pot scăpa cu... fața 
curată.

Consecințe sînt destule și deloc 
neglijabile.

CUVÎNTUL 

CITITORULUI

ansam-

de
Și

Despre
Expoziția permanentă 

construcții, arhitectură 
sistematizare

la 
să 

în- 
ne-

legende •— mai ales 
machete — de natură 
ușureze orientarea și 
țelegerea publicului 
specialist. în sfîrșit, ma
rea majoritate a sugestii
lor se referă la dorința de 
a vedea în această expo
ziție schița de sistemati
zare a Capitalei, care să 
redea organizarea între
gului ei teritoriu, precum 
și proiecte de viitor, su
puse aprecierii opiniei pu
blice.

Pentru a afla părerea 
organizatorilor, ne-am a- 
dresat inginerului Pasca
le Rutta, director tehnic 
al C.DC.A.S. „Această 
expoziție nu se adresea
ză marelui public, ne-a 
explicat dînsul. De altfel,

cerînd explicitarea expo
natelor".

Totuși, specialistul nu 
găsește aici puncte deo
sebite de interes, cele mai 
multe panouri îmbrăcînd 
un caracter de prezenta
re strict 
realizări 
remarca 
cărții de 
bine cunoscute din presă. 
De altfel, nici o însemna
re nu este făcută de pe 
poziția unui specialist, 
ceea ce dovedește că ma
rea majoritate a vizitato
rilor este alcătuită din 
masele largi de cetățeni.

în aceste condiții se ri
dică, cu toată acuitatea, 
cerința unei precizări de 
poziție : Expoziția ie adre-

festivă a unor 
care, după cum 
un semnatar al 

impresii, sînt

sează publicului sau spe
cialiștilor I Ținînd seama 
de interesul larg al ma
selor pentru problemele 
de arhitectură și urba
nism, considerăm cu atît 
mai nimerită și utilă po
sibilitatea confruntării cu 
opinia publică pe par
cursul realizării unor an
sambluri și a unor dotări 
reprezentative. O aseme
nea confruntare s-ar pu
tea înfăptui optim prin 
intermediul unei expoziții 
care să conțină proiecte, 
schițe, machete ale unor 
construcții sau
bluri viitoare și care să 
ofere un cadru organizat 
dialogului activ dintre 
constructori și cetățeni.

Din discuție a reieșit 
că, pe viitor, se urmăreș
te alternarea unor mani
festări cu caracter tehnic, 
pe baza unui bogat ma
terial documentar, la ni
velul exigențelor unui 
specialist, cu altele, des
tinate marelui public, 
care să asigure posibili
tatea unor dezbateri efi
ciente. în acest sens, con
ducerea C.D.C.A.S. a luat, 
de pe acum, inițiativa de 
a organiza, în colaborare 
cu Sfatul popular al ora
șului București și Institu
tul „Proiect-București", o 
expoziție cu tema „locu
ințe noi". Dar pentru a se 
ajunge la o asemenea con
cluzie. a fost necesar a- 
proape un an. Poate că 
măcar de aici înainte or
ganizatorii vor fi mai o- 
perativi, pentru că exis
tența, în continuare, a 
expoziției în forma ei ac
tuală nu ni se pare jus
tificată.

Arh.
Gheorgh. SASARMAN
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AZI VĂ INFORMĂM DESPRE

în dezbatere
Al doilea congres internațional 

de morală medicală, ale cărui lu
crări s-au desfășurat de curînd la 
Paris, a avut ca temă Responsabi
litatea medicală. Această problemă a 
fost aleasă ca subiect de discuție 
de către organizatorii congresului 
— Ordinul Național al Medicilor 
din Franța — datorită deosebitei 
sale actualități în lumea contem
porană. La acest congres a parti
cipat și o delegație din țara noas
tră, alcătuită din dr. Ion Dancu, se
cretar al Uniunii societăților de 
științe medicale, și conf. dr. An- 
der Zoltan de la Institutul medico- 
farmaceutic din Tg. Mureș. Cu pri
vire la tematica și amploarea a- 
cestui congres, dr. Ion Dancu ne-a 
declarat următoarele:

— Este cunoscut faptul că re
marcabilele progrese ale științei 
din ultimele decenii s-au reflectat 
și în medicină. Numeroase boli in- 
fecțioase, cu evoluție foarte gra
vă, în majoritatea cazurilor mor
tale cu 20—30 de ani în urmă, sînt 
astăzi stăpînite, rezolvîndu-se de 
regulă prin vindecare în cazurile 
depistate precocd și tratate cores
punzător. în același timp, s-a lăr
git considerabil sfera de activitate 
a chirurgilor.

în aceste împrejurări, respon
sabilitatea medicală a căpătat noi 
aspecte și dimensiuni, însă în ace
lași timp și anumite limite im
puse nu numai de avîntul vertigi
nos al cunoștințelor, dar și de dez
voltarea complexă a societății con
temporane. Ăvînd. ca și în tre
cut, răspunderea personală a ac
tivității sale față de îngrijirea

bolnavilor încredințați, medicul își 
exercită profesiunea în condiții 
noi, care solicită intervenția și 
răspunderea activă a societății.

Să luăm cîteva exemple prezen
tate la congresul de morală me
dicală de la Paris. Este necesar și 
obligatoriu ca medicul să fie la cu
rent cu noile progrese a’' medici
nii, ținînd seama că ac„..,ea își 
fac apariția aproape în fiecare an. 
Aceasta este, efectiv, o proble
mă de continuă pregătire și, 
deci, de răspundere individuală. 
Funcționarea spitalelor însă, ca
pacitatea acestora de a face față 
nevoilor de spitalizare ale popu
lației și subvenționarea lor sînt 
probleme de stringentă însemnă
tate publică. Totodată, organizarea 
asistenței medicale de urgentă 
a devenit o problemă de actualitate 
deosebită în țările cu dezvoltare 

. industrială.
Iată numai unele dintre aspec

tele care în țara noastră și-au gă
sit rezolvarea, ocrotirea sănătății 
devenind o problemă de stat. Pen
tru țările cu alte rînduieli sociale 
însă — așa cum reiese dintr-unul 
din rapoartele principale, intitulat 
„Responsabilitatea colectivă în 
medicină susținut la congres de 
către dr. Jean-Robert Debray — 
aceste aspecte se prezintă incă 
sub formă de deziderate. E semni
ficativ că aceeași temă, a partici
pării puterii publice la rezolvarea 
aspectelor sociale ale practicii me
dicale. a fost reluată și în rapoar
tele și comunicările altor partici
pant! la congres.

Interesul trezit de această ma-

internațională
5
me sînt abordate în continuare cu 
ocazia diferitelor manifestări ști
ințifice medicale. în cărți, în pagi
nile unor publicații. în prezent, un 
colectiv desemnat de conducerea 
U.S.S.M. studiază și pregătește ela
borarea unui proiect de cod de de
ontologie medicală socialistă. Pro
blema are implicații multiple. Se 
studiază modul în care acest cod 
ar putea fi încadrat în programa 
învățămîntului medical, forma în 
care să fie însușit de tinerii me
dici. precum și organizarea cea mai 
adecvată a controlului respectării 
de către cadrele medico-sanitare a 
normelor înscrise în cod.

Consider că deontologia noastră 
ar avea de cîștigat prin antrenarea 
în aceste dezbateri a specialiștilor 
din diversele domenii ale medicinii, 
a unor cercetători din domeniul 
științelor sociale (filozofi, juriști, 
sociologi, pedagogi), precum și a 
reprezentanților artei și literaturii.

Cu privire Ia conținutul proble
melor expuse și discutate la con
gresul de la Paris, socotesc că e- 
xistă — în afara unor firești deo
sebiri izvorîte din diferențierile pe 
planul orînduirii sociale — și des
tule puncte de interferență, privind 
unele caracteristici generale ale 
profesiunii medicale, cum ar fi cele 
legate de responsabilitatea morală, 
penală, personală, colectivă, socială 
a medicului. Trebuie să acordăm 
atenție fructificării și în această 
direcție a tot ceea ce există mai 
semnificativ în experiența practi
cării medicinii în întreaga lume.

nifestare internațională a fost de
monstrat prin participarea a peste 
500 de medici din 45 de țări din 
Europa, America de Nord și de 
Sud, Africa și Asia, iar lucrările 
congresului au fost reflectate pe 
larg în presa franceză.

— Ce anume aspecte discutate la 
acest congres constituie surse de 
confruntare și de îmbogățire pen
tru preocupările corpului medical 
din țara noastră ?

— Aspectele generale și particu
lare ale deontologiei medicale 
(știința despre îndatoririle profe
sionale și 
constituit 
timii ani 
în rîndul 
cadre sanitare 
conf. dr. Ander Zoltan.

anul 1963. Consiliul de condu- 
al Uniunii societăților de ști- 
medicale din Republica Socia- 
România a discutat în plenara

morale ale medicului) au 
și în țara noastră în ul- 
subiectul unor 
medicilor și al

ne-a

dezbateri 
celorlalte 

răspuns

medico-sani- 
cadrul so- 

de

în
cere
ințe
listă
sa aspectele complexe ale deonto
logiei medicale socialiste, prezen
tate intr-un referat de către aca
demicianul Ștefan Milcu, președin
tele U.S.S.M. în cadrul unor con
sfătuiri ale cadrelor 
tare, precum și în
cietăților și secțiilor medicale 
specialitate, au fost purtate în ju
rul acestei teme numeroase și. u- 
neori, pasionante discuții cu privi- 

‘re la rolul medicului în societatea 
socialistă, îndatoririle sale față de 
societate, față de bolnavi, contribu
ția pe care este chemat să o aducă 
la îmbunătățirea ocrotirii sănătății, 
dezvoltarea tradițiilor umaniste ale 
medicinii românești. Aceste proble- B. V.

Care ar fi remediul ? Spațiul de 
depozitare din incinta complexului 
nostru ar putea fi lărgit ; există po
sibilități în acest sens. Bunăoară, 
întreprinderea regională de indus
trializare a cărnii ocupă un depo
zit (aproape gol) din spațiul nostru. 
Propun să se studieze și posibilita
tea evacuării spațiului ocupat de 
Vinalcool, unde întreprinderea noa
stră ar mai putea depozita cel pu
țin 20 vagoane de mărfuri.

Supraîncărcarea spațiilor de de
pozitare existente are și alte cau
ze. De exemplu, ritmul circulației 
mărfurilor mai lasă încă de doyit. 
Cred că în viitor merceologii voia
jori ar trebui să se ocupe mai mult 
și cu studiul cererii de consum a 
populației influențînd astfel acce
lerarea circulației mărfurilor și eli
berarea unor spații de depozitare.

Katona LUDOVIC
șef de depozit la I.C.I. 
Tg. Mureș

O întrebare 

la care se cere 

răspuns urgent
Cooperativa de consum din co

muna noastră are 18 unități de des
facere a mărfurilor industriale și 
alimentare. Deși ar părea nevero
simil, ne lipsesc însă cu desăvîrșire 
magaziile în care să depozităm 
mărfurile, pînă la punerea în 
vînzare. începînd de anul trecut 
ne aprovizionăm cu importante 
cantități de mărfuri și de la în
treprinderile producătoare ; mărfu
rile acestea ne sosesc direct în co
mună, în vagoane C.F.R. Neavînd 
totuși o magazie corespunzătoare 
pentru depozitarea lor. sîntem ne- 
voiti să1 le adăpostim în niște încă
peri igrasioase, prin acoperișul că
rora plouă. Nu rareori, din moti
vul amintit, produsele se degra
dează. în asemenea condiții sîntem 
obligați să „păstrăm" mobila, di
verse obiecte de uz casnic, varul, 
cimentul, zahărul, pastele făinoase 
etc. La nivelul conducerii U.R.C.C. 
din raion se discută, încă de anul 
trecut, despre necesitatea construi
rii unei remize metalice în apro
pierea gării din comuna noastră, 
dar practic nu s-a făcut nimic.

Aș vrea să pun în discuție încă 
o chestiune. în bună parte notele 
de comandă făcute de cooperativa 
noastră sînt onorate de întreprin
derile comerciale de la care ne a- 
provizionăm cu mărfuri, dar în 
anumite cazuri onorarea comenzi
lor este condiționată de ridicarea 
și a unor mărfuri mai puțin cău
tate de cumpărători, sau a unor 
produse — în special confecții — 
șifonate pînă spre degradare, de
oarece nu au fost bine păstrate în 
depozite. în asemenea situații, unii 
șefi de depozite ori de raioane ne 
spun iritați : „Nu luați tot ce vă 
oferim ? Atunci nu vă dăm nimic '" 
în unele depozite ale I.C.R.T.I.-ului 
de la Iași, de unde ne aprovizio
năm. există atîta dezordine. încît e 
greu să găsești în grămezile ames
tecate mărfurile pe care le cauți. 
Aș pune o întrebare : cine supor
tă daunele, ca urmare a degradă
rii calității unor mărfuri în depo
zitele acestor întreprinderi comer
ciale ?

Teodor MINEA 
președintele 
cooperativei de consum „1 Mai* 
din comuna Podul lloaiei,

• regiunea lași
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Deodată, în plin cîmp, siluetele 
unor turnuri de metal și ale unor 
clădiri strălucind peste oceanul 
verde de semănături, anunță a- 
propierea de unul dintre centrele 
industriale importante ale țării: 
Uzina de aluminiu Slatina.

Oaspeții sînt întîmpinați de ing. 
Ion Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, ing. Ion Deleanu, ad
junct al ministrului industriei chi
mice, de colectivul de conducere și 
muncitorii întreprinderii. Vizita 
coincide cu împlinirea unui an de 
la prima șarjă de aluminiu, — eve
niment ce avea să marcheze naș
terea celei mai tinere ramuri in
dustriale a patriei și un nou 
ritm de viață pe aceste locuri. 
Procesul tehnologic de fabricație, 
realizările uzinei și perspectivele 
ei de dezvoltare sînt înfățișate de 
directorul Ion Filip. Oaspeții sînt 
informați despre proiectul vi
itoarei fabrici de produse carbo- 
noase, despre noua hală de electro
liză aflată în construcție. Ei sînt 
conduși apoi în halele de electro
liză și turnătorie, precum și la fa
brica de anozi. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica și Ale
xandru Drăghici recomandă, în 
discuțiile purtate cu specialiștii, o 
mai bună gospodărire a spațiului 
de producție existent, o folosire cît 
mai judicioasă a investițiilor.

Adresîndu-se celor prezenți to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus 
la încheierea vizitei: „Am vizitat 
cu interes uzina dvs., deși am mai 
fost și altădată pe aici. Este o 
uzină bună, la nivelul tehnicii 
mondiale. Colectivul de muncitori 
și tehnicieni are, de asemenea, o 
bună pregătire. Vă felicităm pen
tru rezultatele de pînă acum și vă 
urăm să obțineți noi succese în 
munca dv.".

De la uzina de aluminiu, condu
cătorii se îndreaptă spre Slatina, 
încă de la intrarea în oraș, mii și 
mii de locuitori, aflați de-a lungul 
marelui bulevard, salută cu căldu
ră pe înalții oaspeți. în piața cen
trală, unde se afla o mare mulți
me, are loc un miting. După cu- 
vîntul de salut al primului secre
tar al Comitetului raional de 
partid, Nicolae Georgescu, ia 
cuvîntul, în aplauzele furtunoase 
ale asistenței, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După ce a transmis celor pre- 
zenți salutul Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vorbitorul a spus: Cu toții cu
noașteți ce reprezenta Slatina 
înainte și ce transformări suferă 
în momentul de față orașul și ra
ionul Slatina ca urmare a politicii 
partidului de industrializare socia
listă a țării.

După ce s-a referit la succesele 
obținute în anii construcției socia
liste și la sarcinile trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
tovarășul Ceaușescu a spus : în 
următorii cinci ani în centrul 
politicii partidului stă continuarea 
neabătută a industrializării țării. 
Pe baza acestei politici, regiunea 
Argeș, raionul și orașul Slatina 
vor cunoaște o nouă dezvoltare. 
Se va dezvolta combinatul de alu
miniu, se vor construi încă două 
întreprinderi cu circa 2 500 — 3 000 
de muncitori, ceea ce va asigura 
creșterea nivelului de dezvoltare 
economică a raionului și în același 
timp ridicarea bunăstării popu
lației. Desigur, va trebui să depu
nem eforturi pentru a realiza la 
timp ceea ce ne-am propus, ceea 
ce am planificat, va trebui să dăm 
producție de bună calitate și ief
tină, deoarece numai astfel vom 
contribui la sporirea avuției na
ționale, la creșterea bunăstării în
tregului nostru popor.

Dînd toată atenția dezvoltării 
patriei noastre în continuare pe ca
lea desăvîrșirii construcției socia
liste, poporul nostru își aduce în a- 
celași timp contribuția la întărirea 
comunității țărilor socialiste. Cu cît 
fiecare țară socialistă în parte este 
mai puternică, cu atit mai puternic 
este întregul nostru sistem socia
list mondial.

Noi știm că în lume mai acțio
nează forțe care urmăresc să men
țină dominația colonială și impe
rialistă, care nu s-ar da în lături, 
dacă ar putea, să arunce omenirea 
într-un nou război mondial. Cercu
rile imperialiste, în frunte cu impe
rialiștii americani, continuă să a- 
menințe independența popoarelor, 
pun la cale comploturi, duc un răz
boi criminal de agresiune împotriva 
poporului vietnamez. România so
cialistă își exprimă deplina solida
ritate cu lupta poporului vietnamez 
și îi acordă întregul său sprijin ; 
sîntem siguri că poporul vietna
mez va obține victoria, va hotărî 
singur cum să trăiască la el acasă, 
fără amestec din afară.

Poporul nostru este interesat ca 
în Europa să se stabilească relații 
de colaborare între toate popoarele 
continentului, indiferent de orîndu- 
irea lor socială. După cum știți, Ro
mânia a suferit de două ori de pe 
urma războaielor dezlănțuite de 
imperialismul german. De aceea, ea 
este interesată să se asigure ca 
imperialismul și militarismul ger
man să nu mai reînvie niciodată, 
ca în cadrul securității europene, 
fiecare popor să se poată dezvolta 
corespunzător dorinței sale. în a- 
cest cadru este necesar să se re
zolve problema germană, poporul 
german să-și desfășoare activita

tea pașnică, să-și asigure posibili

tatea unificării țării pe cale de
mocratică. Noi considerăm că tre
buie să acționăm pentru retrage
rea trupelor neeuropene din Euro
pa, pentru retragerea tuturor tru
pelor străine de pe teritoriul altor 
state, pentru desființarea bazelor 
militare, pentru ca armamentul 
atomic să nu poată amenința viața 
popoarelor din Europa. Noi consi
derăm că a sosit timpul ca blocu
rile militare să fie desființate, cre- 
îndu-se posibilitatea ca popoarele 
să dezvolte relații de colaborare 
nestînjenite.

Desigur, cît timp S.U.A. și par
tenerii lor din Pactul Atlantic vor 
menține blocul agresiv N.A.T.O. 
țările socialiste vor trebui să în
tărească continuu capacitatea lor 
de apărare. Iată de ce, tovarăși, 
considerăm că avem datoria să de
punem eforturi continue pentru a 
întări forța economică a patriei 
noastre. Aceasta va constitui, tot
odată, un aport al țării noastre la 
întărirea unității țărilor socialiste 
— garanție a păcii în întreaga 
lume.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. s-a referit apoi la sarcinile 
de viitor ale dezvoltării econo
mice. în cadrul planului cinci
nal pe care l-am început bine — 
a spus el — uzina de alumi
niu și-a depășit sarcinile de plan 
pe primele cinci luni din acest an 
cu 1 400 tone de aluminiu. E un 
lucru bun. Sîntem convinși că 
poporul nostru va realiza în în
tregime sarcinile trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului. 
Sîntem convinși că și dumnea
voastră, locuitorii orașului și ra
ionului Slatina, împreună cu oa
menii muncii din întreaga țară, nu 
veți precupeți eforturile pentru a 
îndeplini sarcinile ce vă revin în 
toate domeniile de activitate, că 
veți contribui și mai activ la în
făptuirea prevederilor cincinalu
lui,’ la înflorirea continuă a pa
triei noastre. Vă urez din 
toată inima să obțineți noi și noi 
succese în munca dumneavoastră, 
vă doresc multă fericire și îndepli
nirea tuturor dorințelor de bine.

Vizita continuă. Coloana de ma
șini pornește spre cooperativa a- 
gricolă de producție din comuna 
Coteana. Si pe acest traseu, sem
ne ale ospitalității șl bucuriei 
se-ntîlnesc la tot pasul.

Cooperativa, vlăstar viguros al 
agriculturii noastre socialiste, este 
cunoscută pentru rezultatele bune 
obținute în creșterea animalelor și 
sporirea producției de masă verde. 
Experiența ei a fost preluată de 
34 de unități socialiste din regiune. 
Intîmpinîndu-i pe oaspeți, Marin' 
Croitoru, președintele cooperati
vei, le urează bun sosit.

La Coteana au venit să se în- 
tîlnească cu c iducătorii de par
tid și de stat ș -ărani cooperatori 
din Stoicănești. Drăgănești, Iz
voarele și din alte comune înveci
nate.

în aclamațiile celor prezenți, ia 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU care spune printre 
altele :

Cooperativele dumneavoastră de 
producție, după cîte știu, sînt crea
te în anii 1961—1962. în cîțiva ani 
de zile, ca urmare a muncii în co
mun, înfățișarea comunelor s-a 
schimbat. în locul loturilor mărun
te au apărut cîmpurile mari lucra
te cu mașini și, ceea ce este mai 
important, s-au obținut recolte spo
rite. Acum fiecare țăran cooperator 
poate aprecia că drumul arătat de 
partidul nostru este singurul drum 
care asigură bunăstarea și ferici
rea țărănimii noastre. Desigur mai 
avem multe de făcut pentru ca a- 
gricultura României să rodească 
din plin. Congresul al IX-lea. după 
cum știți, a acordat o mare aten
ție problemelor dezvoltării agricul
turii. Măsurile stabilite de congres 
au început să se aplice, s-au creat 
uniunile raionale, regionale și U- 
niunea națională a cooperativelor 
agricole — organe proprii ale țără
nimii cooperatiste. în cadrul cărora 
ea participă nemijlocit la rezolva
rea problemelor dezvoltării agricul
turii. ia parte în mod organizat la 
întreaga viață politică și socială 
din România socialistă. Muncitorii, 
țăranii, cele două clase principale 
ale societății noastre socialiste, 
principalii făuritori al bunurilor 
materiale, — în strînsă alianță — 
muncesc mînă în mină pentru a a- 
s'igura înflorirea patriei.

în raionul dv, se dezvoltă o in
dustrie puternică. Viața țărănimii, 
ca și a întregului nostru popor, ca
pătă un conținut nou. Dezvoltarea 
industriei și agriculturii asigură 
sporirea bunurilor materiale, bu
năstarea poporului, independența 
și suveranitatea patriei.

în continuare vorbitorul a spus : 
Partidul a elaborat pe baza direc
tivelor date de Congresul al IX-lea 
programul de mecanizare și chimi
zare a agriculturii. Pînă în 1970 va 
fi rezolvată în linii generale pro
blema mecanizării agriculturii, 
va spori cantitatea de îngrășămin
te chimice. Desigur, realizarea 
acestor sarcini cere eforturi din 
partea tuturor ; țărănimea e che
mată să-și aducă contribuția la 
sporirea continuă a producției a- 
gricole, așa cum muncitorii fac e- 
forturi pentru a spori producția in
dustrială.

în continuare tovarășul Ceaușescu 
a recomandat cooperativelor să a- 
sigure participarea unită a tuturor 
membrilor la rezolvarea probleme
lor obștești. Consiliile de condu
cere, a spus vorbitorul, să păstreze 
întotdeauna o legătură strînsă cu 

cooperatorii, să se consulte cu ei 
pentru ca toate hotărîrile să co
respundă intereselor tuturor co
operatorilor. în acest fel procedea
ză și conducerea partidului nostru, 
— se sfătuiește în toate proble
mele economice și politice, cu 
masele largi de oameni ai muncii, 
în aceasta constă esența democra
ției noastre socialiste în care toa
te hotărîrile sînt emanațiunea în
tregului popor, contribuția tuturor 
oamenilor muncii. în aceasta con
stă chezășia unității de nezdrunci
nat a tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor în jurul partidu
lui, al Comitetului său Central.

în încheiere, vorbitorul a urat 
cooperatorilor succese tot mai mari 
în activitatea lor.

Următorul popas are loc la o altă 
cooperativă agricolă din regiune — 
„Grădinari".

Sosirea oaspeților este salutată 
cu căldură de mii de țărani, pe 
care ploaia nu i-a putut împiedica 
să fie părtași la această zi de săr
bătoare. Se aud urări de bun ve
nit, răsună aclamații, coruri și or
chestre populare interpretează me
lodii specifice locului.

Mulțumind gazdelor pentru sen
timentele de dragoste manifes
tate, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce s-a referit la perspecti

Un călduros „bun venit" în comuna Coteana

vele deschise de cooperativizarea 
agriculturii în satele țării, vorbito
rul a spus : Am venit cu ploaie. Mi 
se pare că dv. vă trebuie ploaie în 
general. înseamnă că am venit să 
vă aducem și pe această cale un 
ajutor.

După ce s-a referit la preocupă
rile partidului nostru, izvorî te din 
hotărîrile Congresului al IX-lea, 
tovarășul Ceaușescu a spus : Un 
loc însemnat în programul parti
dului ocupă agricultura. Uniunile 
cooperatiste asigură mersul înainte 
al fiecărei cooperative agricole, 
sporirea veniturilor tuturor coope
ratorilor. Uniunea dv. națională 
participă Ia rezolvarea tuturor 
problemelor agriculturii, precum și 
a celorlalte probleme economice și 
politice care privesc dezvoltarea 
republicii noastre socialiste.

Fiecare cooperativă — a spus în 
continuare vorbitorul — trebuie 
să depună eforturi pentru spo
rirea producției agricole. Vom a- 
vea mai multe mașini, mai multe 
îngrășăminte — toate acestea sînt 
de mare importanță pentru pro
gresul agriculturii, dar hotărîtoa- 
re va fi munca cooperatorilor. 
Ceea ce am înfăptuit pînă acum 
este o dovadă că țărănimea noas
tră cooperatoare este hotărî tă să 
dea viață directivelor Congresului 
al IX-lea.

Sîntem convinși că sarcinile 
congresului se vor realiza și în 
agricultură, asigurînd ca țara 
noastră să dispună de mai multe 
cereale, de mai multe animale și 
produse animaliere, de mai multe 
legume și fructe. Dezvoltarea mul
tilaterală a țării — a spus în con
tinuare vorbitorul — are 6 deose
bită importanță, pentru că numai 
o țară cu o economie, cultură și 
știință puternică poate fi cu ade
vărat independentă și suverană.

Ceea ce făurim noi azi — a spus 
tovarășul Ceaușescu — aparține 
nu numai generației de azi, care 
construiește socialismul. Aceasta 
contribuie la asigurarea viitorului 
generației care crește acum, al co
piilor de azi ai patriei noastre. 
Trebuie să muncim astfel, încît ge
nerațiile de mîine să poată spune: 
înaintașii și-au făcut datoria pe 
deplin.

...Drăgășani. Aceste meleaguri, 
cu un pronunțat c iracțer agro-viti- 
pomicol, sînt cunoscute din timpuri 
străvechi. Cronicile consemnează 
faptul că aici, încă din vremea ro
manilor, ocupația de bază a locui
torilor era viticultura. Și astăzi a- 
ceastă ramură a agriculturii ocupă 
un loc important în economia ra
ionului.

Conducătorii de partid și de stat 
sînt întîmpinați la intrarea în ra
ion de tovarășul Turcu Gheorghe, 

prim-secretar al comitetului raio
nal al P.C.R. La mitingul care are 
loc în centrul orașului Drăgășani a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU care, după ce a mul
țumit pentru primirea făcută, a 
spus :

Orașul Drăgășani e renumit 
prin podgoriile și vinul său bun, 
dar mai cu seamă prin oamenii lui 
muncitori și harnici care fac să 
rodească pămîntul. Ați obținut în 
anii construcției socialiste rezul
tate bune în activitatea dvs., în
deosebi în agricultură. Referin- 
du-se la programul trasat de Con
gresul al IX-lea al partidului pen
tru dezvoltarea economiei, vorbi
torul a spus : în cadrul acestui 
program, și regiunea Argeș va 
cunoaște o puternică dezvoltare. 
Se vor construi noi unități indus
triale, printre care o întreprindere 
cu peste 2 000 de muncitori în ora
șul Drăgășani. Astfel, alături de 
agricultură, îndeosebi de viticul
tură, pe care trebuie să o dezvol
tați în continuare, orașul dv. va 
cunoaște și începutul dezvoltării 
sale industriale. Construcția noii 
întreprinderi urmează să înceapă 
în curînd, deoarece va intra în 
funcțiune în anul 1968. E o sarcină 
de cinste pentru comitetul raional 
de partid, pentru sfatul raional și 
desigur pentru dv., locuitorii din

Drăgășani, să asigurați ca între
prinderea să fie construită și să 
intre în producție la timp, contri
buind la îndeplinirea programului 
stabilit de Congresul al IX-lea al 
partidului.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis celor de față 
urări de noi succese în activitate.

Oaspeții se îndreaptă către Rîm- 
nicu Vîlcea. înJstînga și în dreap
ta șoselei se zăresc pînă-n depărta
re plantații masive de viță de vie 
susținute de spalieri din beton. La 
Prundeni, Zăvideni, Ionești, Mar
eea sau Băbeni, se revarsă în calea 
oaspeților o mare de petale colo
rate. Peste tot aclamațiile și uralele 
izbucnesc sincer, din inimă, în 
semn de dragoste nețărmurită față 
de Partidul Comunist Român.

...Se face un popas în plin 
cîmp. Imaginea ce se desfășoară 
larg privirilor e surprinzătoare și 
plină de semnificație. Alături de 
profilurile îndrăznețe ale uzinei de 
produse sodice Govora, pe cîmpia 
din dreapta șoselei, au răsărit ca 
din pămînt mulțime de panduri și 
dorobanți, ostași ai revoluției de la 
1848. Aici, în lunca Oltului, pe lo
cul denumit Cîmpul lui Traian, și-a 
așezat tabăra generalul Magheru.

Momente de adîncă emoție. Azi, 
11 iunie, se împlinesc 118 ani de 
la Proclamația de la Islaz, care a 
marcat izbucnirea revoluției de la 
1848 in Țara Românească. De la 
înălțimea unei tribune, conducăto
rii de partid și de stat îmbrățișea
ză cu privirile reconstituirea im
presionantă a taberei revoluționari
lor pașoptiști. Cu ajutorul oștirii 
adunate aici, luptătorul revolu
ționar Gheorghe Magheru a încer
cat, de acord cu Bălcescu, C. A. Ro- 
setti, C. Bolliac și alții, să orga
nizeze temeinic rezistența, preluînd 
comanda și apărînd cu armele în 
mînă revoluția. Zeci de corturi și 
căruțe cu coviltir, pilcuri de ostași 
cu săbii și flinte reînvie o măreață 
pagină de istorie. Răsună goarna. 
Călare pe un cal alb, „generalul 
Magheru" înaintează spre tribună, 
însoțit de aghiotanți călări.

într-o liniște deplină, deasupra 
taberei se aud cuvintele raportu
lui, în care evocarea trecutului se 
îmbină cu ideile prezentului:

„Tovarășe secretar general,

Noi, strănepoții oștenilor luiBa- 
sarab Voievod și Mircea cel Bă- 
trîn, ai lui Vlad Țepeș și Mihai 
Viteazul, ai pandurilor lui Tudor 
Vladimirescu și ai pașoptiștilor, 
raportăm de pe Cîmpul lui Traian, 
unde acum 118 ani generalul Ma
gheru și-a instalat tabăra pentru 
salvarea revoluției, că sîntem gata 
să apărăm pămîntul sfînt al pa

triei udat cu sîngele străbunilor 
noștri, cuceririle revoluționare ale 
poporului român, independența și 
suveranitatea scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Ro
mânia.

Sîntem hotărîți să ne înzecim 
eforturile pentru a traduce în via
ță programul grandios de dezvol
tare multilaterală a patriei trasat 
de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român".

Răsună puternic, interpretat de 
cor și fanfară, imnul care a în
flăcărat pe revoluționarii de la 
1848 : „Deșteaptă-te Române".

Mitingul este deschis de tov. 
Petre Duminică, prim-secretar al 
comitetului regional de partid, 
care salută prezența conducători
lor de partid și de stat pe melea
gurile argeșene.

Luînd cuvîntul tovarășul N. 
CEAUȘESCU a spus :

Am asistat cu profundă emoție 
la evocarea momentului istoric de 
acum 118 ani, cînd generalul Ma
gheru se ocupa de pregătirea mi
litară a luptătorilor revoluționari 
de la 1848. Revoluția de la 1848 a 
fost înfrîntă, printre altele, dato
rită intervenției forțelor străine 
care nu se puteau împăca cu e- 
liberarea poporului român, cu 
formarea unui stat puternic na
țional român, în care vedeau un 
pericol pentru regimurile feudale 
din această parte a lumii. Deși 
înfrîntă, revoluția de la 1848 a dat 
totuși roade. Ea a constituit în
ceputul luptei care a dus la uni
rea principatelor în 1859, la războ
iul de independență națională din 
1877, la încheierea formării statu
lui național unitar după 1918, 
deschizînd drum spre făurirea vie
ții libere și independente de azi.

Poporul nostru construiește as
tăzi o societate nouă fără asupri
tori, fără clase exploatatoare, so
cietatea socialistă în care el este 
stăpînul deplin al bogățiilor pa
triei, al destinelor sale.

Referindu-se la preocupările de 
azi ale partidului și statului nos
tru, vorbitorul a spus: Pentru par
tidul nostru, continuatorul celor 
mai bune tradiții de luptă ale 
poporului nostru, este o datorie 
cinstirea memoriei și faptelor a- 
celora care au contribuit la exis
tența României libere și indepen
dente. Ducînd mai departe, pe o 
treaptă superioară, lupta înainta
șilor, a arătat tovarășul Ceaușescu, 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca țara noastră să devină 
o țară cu o industrie puternică, cu 
o agricultură înfloritoare, o știință 
și o cultură înaintate.

Tovarășul Ceaușescu a arătat că 
întregul popor este hotărît să 
muncească cu avînt pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al IX-lea, pentru înflo
rirea continuă a patriei. Raionul 
dv, Rîmnicu Vîlcea — a spus vor
bitorul — va cunoaște în acești 
ani o dezvoltare nouă : se va dez
volta Uzina de produse sodice, va 
începe construirea unui important 
centru petrochimic. Tovarășul 
Ceaușescu a subliniat răspunderea 
ce revine organelor locale în ac
tivitatea ce se va desfășura în a- 
cest scop.

Oaspeții coboară din tribună, vi
zitează cortul căpeteniei taberei, 
în vreme ce fanfara intonează a- 
cordurile imnului „Pe-al nostru 
steag e scris unire". Apoi sînt in
vitați la o masă alcătuită după 
gustul epocii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înalță paharul, cu vin de Dră
gășani, pentru patria noastră 
socialistă, pentru sănătatea și fe
ricirea poporului român, liber si 
independent. El urează miilor de 
localnici prezenți fericire, sănăta
te, viață îmbelșugată.

...Trecutul față-n față cu prezen
tul, imagine sugestivă ce însoțește 
pretutindeni, pe itinerarul vizitei, 
pe oaspeți. Popasul de la Govora, 
unde se simte din plin pulsul vigu
ros al chimiei românești, a fost fo
losit de conducătorii de partid și 
de stat pentru stabilirea unor mă
suri practice cu privire la extinde
rea actualei uzine. Directorul 
Vasile Săvulescu conturează în 
cifre sugestive profilul și dina
mica dezvoltării viitoare a între
prinderii. Oricare din datele pre
zentate — dar mai ales faptul că 
se va asigura dublarea producției 
actuale cu un plus de numai 200 
de muncitori cu înaltă calificare și 
specialiști — atestă că proiectantii 
au avut în vedere la elaborarea 
proiectelor de dezvoltare a acestei 
mari uzine chimice atingerea unui 
înalt nivel tehnic.

— Este bine să calculați în așa 
fel costurile acestor lucrări încît 
ele să nu depășească valoarea pre
văzută — subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Recomand pro- 
iectanților, constructorilor și be
neficiarilor să folosească cu chib
zuință terenurile afectate în 
preajma uzinei pentru viitoa
rea extindere. Se vor putea obține 
importante economii prin reduce
rea lungimii conductelor, cît și 
prin micșorarea volumului de con
strucții. Să asigurăm strictul ne
cesar bunei desfășurări a proce
sului tehnologic și securității in
stalațiilor, subliniază secretarul 
general al C.C. al P.C.R., adre
sîndu-se ministrului industriei chi
mice, Constantin Scarlat.

Discuția se referă apoi la gra
dul înalt de automatizare a pro
ducției. Exprimîndu-și satisfacția 
pentru acest fapt, tovarășul 

Ceaușescu atrage atenția că în 
prezent există un număr de mun
citori și specialiști calificați care 
pot fi îndreptați, de pildă, spre 
noul combinat petrochimic ce se va 
ridica la Rîmnicu Vîlcea.

în încheierea discuției conducă
torii de partid și de stat recoman
dă să se acorde o atenție deosebi
tă problemelor economice pe care 
le ridică exportul produselor uzi
nei.

Coloana de mașini se angajează 
spre Rîmnicu Vîlcea. centru isto
ric și cultural. Aici, aceeași înălță
toare și entuziastă manifestare de 
profundă dragoste și atașament 
față de partid, față de politica sa.

în piața din centrul orașului are 
loc un scurt miting în cadrul că
ruia tovarășul Gheorghe Rizescu, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Vîlcea, urează con
ducătorilor de partid și de stat un 
călduros bun sosit în numele lo
cuitorilor orașului și ai raionului.

Salutat cu puternice aplauze și 
aclamații, ia apoi cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

După ce a mulțumit pentru pri
mirea călduroasă făcută de locui
torii orașului și raionului Rîmnicu 
Vîlcea, secretarul general al C.C. 
al P.C.R. a spus:

Cunosc orașul Rîmnicu Vîlcea 
de peste 30 de ani. E adevărat că 
atunci eram în ilegalitate, și bur
ghezia nu ne făcea o asemenea 
primire. Unii dintre ilegaliștii care 
activau atunci trăiesc și acum în 
orașul dv. Tocmai datorită mun
cii și luptei duse în anii grei ai 
terorii burghezo-moșierești de 
comuniști, de toți acei care și-au 
legat soarta de interesele poporu
lui, ale națiunii române, putem 
noi astăzi să construim viața 
nouă, socialistă.

în continuare tovarășul Ceaușescu 
a spus : Pe meleagurile raionului 
și orașului dv. sînt multe vestigii 
istorice. Cei care doresc să cu
noască trecutul de luptă al po
porului nostru pot găsi aici mul
te muzee și locuri evocatoare. Nu 
departe este Mînăstirea Cozia, 
unde se află osemintele lui Mir
cea cel Bătrîn, acela care a con
dus în luptă viteaza armată ro-. 
mână ce a învins pe Baiazid.

Poporul nostru — a spus vorbi
torul — și-a cîștigat independența 
națională prin lupte grele. El nu 
poartă nimănui pismă. Consi
derăm că ceea ce a fost în trecut 
trebuie să fie lăsat pentru tot
deauna pe seama istoriei. Dorim 
să dezvoltăm relații prietenești cu 
toate popoarele lumii, și în primul 
rînd cu popoarele din Europa. 
Partidul nostru pune în centrul 
politicii sale prietenia cu țările 
socialiste de care ne leagă aceleași 
interese, dorința și hotărîrea co
mună de a construi societatea so
cialistă, fără clase. în același timp, 
nu putem uita că în Europa și în 
lume sînt încă alte zeci de popoare; 
de aceea trebuie să ducem în con
dițiile istorice de astăzi o politică de 
dezvoltare a relațiilor cu toate a- 
ceste popoare indiferent de orîn- 
duirea lor socială. Considerăm că 
este dreptul sfînt, inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî singur re
gimul social pe care îl dorește. în 
același timp considerăm că între 
popoare trebuie să existe relații 
de colaborare care să se dezvolte 
continuu, deoarece numai în felul 
acesta se pot asigura pacea, pro
gresul tuturor popoarelor, năzuința 
lor spre mai bine, spre o civili
zație tot mai înaltă. Vorbitorul s-a 
referit apoi la problema securită
ții europene, la colaborarea dintre 
statele de pe continentul nostru, 
precum și la căile de rezolvare a 
problemei germane.

După ce s-a referit la sarcinile 
generale ale cincinalului, tovarășul 
Ceaușescu a spus : în cadrul pro
gramului elaborat de partid, 
regiunii Argeș, orașului și raio
nului Rm. Vîlcea le revin 
sarcini mari. în viitorii cinci 
ani urmează să se dubleze produc
ția uzinei de produse sodice, de 
lîngă Rm. Vîlcea și să se constru
iască un nou combinat petrochimic 
în care vor lucra peste 3 000 de sa- 
lariați. Realizarea acestui combinat, 
a cărui amplasare am stabilit-o as
tăzi, va cere eforturi din partea co
muniștilor, a oamenilor muncii din 
raionul și regiunea dv. Sîntem 
convinși că dv., la fel ca întregul 
nostru popor, nu veți precupeți 
nici un efort pentru a realiza în 
termenele stabilite și poate chiar 
mai devreme obiectivele și sar
cinile ce vă revin din planul cin
cinal.

Cetățenii din Rîmnicu Vîlcea îi 
conduc apoi pe oaspeți pe tot par
cursul cu mii de buchete de flori. 
Drumul urcă lipit de albia Oltu
lui care cu-ge tumultuos printre 
stînci.

...Cozia. Ctitorie a lui Mircea 
cel Bătrîn, marele voievod care a 
vegheat la neștirbirea acestui pă
mînt. Conducătorii poposesc cu 
emoție aici, aducînd omagiu aces
tui strălucit strămoș.

în naosul frumoasei mînăstiri, 
înalții oaspeți sînt întîmpinați de 
Iosif Gafton, Episcop al eparhiei 
Rîmnicului și Argeșului, care lîn
gă cripta marelui voievod și acea 
a Teofanei, mama lui Mihai Vi
teazul, rostește calde cuvinte de 
bun sosit. în numele soborului a- 
cestei mînăstiri și al clerului or
todox din eparhie, înaltul prelat 
a exprimat urări de succese care 
să înalțe tot mai mult bunăstarea 
poporului român. „Vă felicităm ca 

pe creatorii faptelor epocale care 
se vor înscrie în istorie așa cum 
s-au înscris și cele ale lui Mircea".

Mulțumind pentru cuvintele 
adresate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus că aceasta este 
considerată ca o dovadă a spri
jinirii de către clerul ortodox a 
politicii partidului nostru, care 
corespunde intereselor poporului 
român, înfloririi patriei.

Conducătorii cercetează apoi 
frumoasa zidire. în turnul mî- 
năstirii în aceeași atmosferă 
care i-a inspirat lui Grigore Ale- 
xandrescu cunoscutul poem „Um
bra lui Mircea la Cozia", oaspeții 
ascultă versurile recitate de ele
vul Florin Zamfirescu. Relevînd 
omagiul poetului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a adresat numeroșilor 
localnici prezenți, subliniind cît 
datorăm marilor înaintași care au 
contribuit prin lupta lor la afir
marea poporului român, la ridi
carea patriei. In cartea de aur a 
acestui lăcaș, înalții oaspeți au 
scris : „Am vizitat cu mare inte
res mînăstirea Cozia — unul din 
cele mai reprezentative monu
mente ale artei noastre vechi, 
lăcașul unde își doarme somnul de 
veci marele domn al Țării Româ
nești, Mircea cel Bătrîn. Lupta lui 
Mircea și a celorlalți viteji voie
vozi ai țărilor române pentru li
bertate, neatîrnare și ființa națio
nală și-a aflat astăzi strălucită 
împlinire în patria noastră liberă, 
independentă și suverană — Re
publica Socialistă România".

De la Cozia, din nou prin Rîm
nicu Vîlcea, drumul continuă pes
te Dealul Negru, pe frumoasele 
serpentine care conduc spre valea 
Topologului. spre Bălcești.

Conacul serdăresei Zinca, mama 
ilustrului istoric, luptător și căr
turar al revoluției de la 1848, se 
înalță pe culmea dealului spre 
care s-au îndreptat mii și mii de 
oameni. în această casă a trăit și 
a lucrat cu generoasă dăruire, 
Nicolae Bălcescu. La poarta cona
cului, oaspeții sînt întîmpinați de 
prof. Augustin Z. N. Pop, decan 
al Institutului Pedagogic Pitești, 
care, salutîndu-i pe conducătorii 
de partid și de stat, arată că exact 
acum 147 de ani, la 11 iunie 1819, 
în „mahalaua Boteanului la nu
mărul 66", s-a născut Nicolae 
Bălcescu.

Vizitarea casei, cercetarea amin
tirilor de familie, a bibliotecii Băl- 
ceștilor și urmașilor lor, a tablou
rilor și obiectelor care ne reme
morează epoca, prilejuiesc un po
pas. Se intonează Imnul revoluției 
de la 1848, „Deșteaptă-te româ
ne", de o puternică formație or
chestrală.

Adresîndu-se celor prezenți, tov. 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 

Am ținut ca în drumul nostru 
de două zile prin regiunea Argeș 
să venim și la Bălcești. în această 
măreață zi de 11 iunie care ne 
reamintește izbucnirea revoluției 
de la 1848. Partidul Comunist Ro
mân, păstrătorul și continuatorul 
celor mai valoroase tradiții de 
luptă ale neamului nostru, ține să 
omagieze amintirea străluciților săi 
fii care au luptat și și-au jertfit 
viața pentru mersul înainte al is
toriei neamului. împreună cu 
tovarășii mei, sînt fericit că mă 
găsesc în seara aceasta pe prispa 
casei lui Bălcescu și vă anunț că 
începînd de astăzi această casă va 
deveni un muzeu memorial, la 
care tineretul nostru, generațiile 
care vor urma să se adape din 
exemplul înalt de patriotism al a- 
cestui bărbat.

Ca și alți oameni progresiști ai 
vremii sale, Bălcescu a luptat 
înaripat pentru libertatea și suve
ranitatea națională a poporului ro
mân. Dar în prea scurta, lui viață, 
Bălcescu n-a avut fericirea să vadă 
împlinite idealurile pentru care a 
luptat — unirea, neatîrnarea, re
alizarea statului național al tu
turor românilor. Aceste acte măre
țe au fost înfăptuite prin lupta 
întregului nostru popor. Noi, co
muniștii, cinstind memoria lui 
Bălcescu și a celorlalți luptători, 
continuînd cele mai bune tradiții, 
facem totul pentru ca națiunea 
română — independentă și suve
rană — să dăinuiască peste 
veacuri.

în cartea de onoare a Bălceș- 
tilor, oaspeții au scris :

„Aici, la Bălcești. unde marele 
revoluționar, cărturar și patriot 
înaintat, Nicolae Bălcescu, a închi
nat multe clipe de înflăcărată me
ditație pentru destinele României, 
cinstim memoria întregii generații 
de luptători pașoptiști. Stindardul 
patrioților de la 1848, care a flutu
rat cîndva și pe aceste meleaguri, 
strălucește astăzi glorios în mîinile 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor, care, făurind România socia
listă, a dat împlinire idealurilor de 
libertate, suveranitate și prosperi
tate ale poporului nostru — idea
luri pentru care s-au ridicat la 
luptă cei mai buni fii ai poporului 
nostru. Numele lui Nicolae Băl
cescu rămîne înscris pentru vecie 
în istoria noastră ca o pildă ne
pieritoare a luptei și jertfei pentru 
afirmarea și înflorirea națiunii ro
mâne".

E noapte, satele au aprins torțe 
în întîmpinarea oaspeților. Coloa
na de mașini se îndreaptă acum 
spre Pitești.

(In numărul de mîine se va 
relata continuarea vizitei în re
giunea Argeș a conducătorilor 
de partid și de stat).
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Lecția La Teatrul „Barbu Delavrancea'1

vi
de literatură

Prin felul 
sistemul de 
noastră, toate 
școală constituie, în raport cu spe
cificul fiecăruia, un bogat izvor de 
educare a tinerei generații în spi
ritul ideilor nobile ale umanismu
lui, al dragostei de patrie, al 
respectului față de înfăptuirile 
celor mai de seamă reprezentanți 
ai științei și culturii naționale și u- 
niversale. Disciplinele umaniste 
însă, în cadrul cărora literaturii 
române îi revine un loc impor
tant, își reliefează contribuția lor 
specifică la educarea multilaterală 
a tinerei generații și prin apelu
rile frecvente la sensibilitate, prin 
capacitatea lor de a trezi în con
știința elevilor sentimente, ela
nuri, pasiuni. Din acest punct de 
vedere, îndeosebi, aș vrea ca în 
cele ce urmează să-mi spun 
rerea asupra unor 
aspecte ale pre
dării literaturii 
române în școală.

în ultimii ani 
mai ales s-a făcut 
simțită preocupa
rea ca, în școală, 
literaturii române 
să i se confere tot 
mai mult caracte
rul de disciplină 
științifică, com- 
portînd anumite 
norme didactice precise, 
rii.

în același timp însă, mi se pare 
firesc să nu neglijăm faptul că 
obiectul profesiunii noastre posedă 
ca element constitutiv o latură 
artistică cu multiple valori emo
ționale, indispensabilă. în acțiunea 
de educare a elevilor, de formare 
a cetățenilor de mîine. Ce i se cere 
din acest punct de vedere profe
sorului de literatură română, pen
tru a contribui prin lecțiile sale 
la cultivarea dragostei de patrie, 
a mîndriei față de realizările de 
seamă obținute pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialismului ? 
Prima condiție este cunoașterea 
deplină a domeniului de speciali
tate, o cunoaștere care să se trans
mită elevilor cu pasiune și căldură, 
îmbogățită de viziunea personală, 
competentă asupra subiectelor tra
tate. Procedîndu-se în timpul lec
ției la dezvăluirea actelor funda
mentale care preced sau însoțesc 
realizarea unei opere artistice, ele
vii pot înțelege diferențiat fiecare 
scriitor în parte, îi sesizează mai 
ușor caracteristicile care-1 definesc 
în perspectiva istoriei literare. Lec
ția ar trebui să apară ca un proces 
de creație, pasionant, din desfă
șurarea căruia elevii să poată se
siza mai ușor anumite determinări 
sociale, semnificația ideologică și 
artistică a operei. Prin această mo-

cum este conceput 
învătămînt în tara 
obiectele predate în

!)

(Urmare din pag. I)

FORUL
Evitînd calea obositoare și ine

ficace a reconstituirii istorice, spec
tacolul Teatrului „Barbu Delavran
cea”, pus în scenă de Călin Flo
rian, caută să valorifice ideea ar
tistică a piesei, luminîndu-i sensu
rile generalizatoare. Scenografia 
lui Mihai Tofan, simplă, stilizată, cu 
forță de sugestie, a contribuit la 
realizarea acestei concepții a spec
tacolului. Un joc de coloane para
lelipipedice, care prin gruparea lor 
variată închipuiesc cînd un inte
rior al palatului domnesc, cînd un 
peisaj sălbatic de munte, cînd sala 
tronului, se combină cu elemente 
caracteristice de mobilier și cu 
fundaluri pictate, a căror sugestie 
poetică se transmite în scenă și 
trece rampa.

Pentru rolul titular al dramei, re
gizorul l-a ales pe Gheorghe Co- 
zorici, de la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale". Ștefăniță creat de Co- 
zorici nu este un „caz", ci un tip 
de despot orgolios, mereu preo
cupat de afirmarea propriei puteri 
și valori, gelos pe oricine ar putea 
să i-o ia înainte, mîniat chiar și 
atunci cînd petrece, agitat, iute la 
vorbă și la fapte. Nu întîmplător, 
desigur, personajul lui Cozorici a- 
mintește de Richard III. Posesor al 
unui glas miraculos, cu un registru 
bogat și capabil să se moduleze 
ca strunele sensibile ale unui in
strument de mare precizie, Cozo
rici ÎI mînuiește cu siguranță, conș
tient de forța sa. Semnalăm totuși 
tendința actorului, manifestă une
ori, de a se încrede exclusiv în 
virtuțile expresive ale glasului, ne- 
glijînd necesitatea vibrației 
trice

Pilon principal în conflictul 
nului cu boierii, Luca Arbore 
găsit un interpret potrivit în Cornel 
Gîrbea. Cu o mască reușită și o 
statură impunătoare, actorul a dat 
expresie veridică și pe alocuri e- 
moționantă durerii și revoltei 
trînului. Restul boierilor, pe 
nici textul nu-i dăruiește cu 
multe trăsături caracteristic: 
cam pierd în anonimat și 
caietul-program ne ajută să desci
frăm niște nume și chipuri Benefi
ciind de partituri mai generoase, 
interpretii lui Moghilă (Stelian Cre- 
menciuc) și Mogîrdici (Marius Ma
rinescu), s-au detașat evident, unul 
prin înțelegerea relației de compli
citate cu domnitorul, celălalt prin 
comicul gras pe care rolul i l-a o- 
ferit din plin și pe care a știut să 1 
exploateze cu măsură. Cu o fru
moasă ținută scenică și o concen
trare inteligentă pe sensul maior al 
personajului Doamnei Tana, Adina 
Atanasiu-Poenaru a fost lipsită, to
tuși, de puterea dramatică a rolu
lui. Nu f-ar strica un exercițiu pen
tru dezvoltarea resurselor expresi
ve ale glasului. Accente patologi
ce, care au fost evitate în interpre
tarea lui Ștefăniță, au fost ocolite 
și în scena nebuniei Oanel, perso
najul fiind interpretat de Victoria 
Dinu, pe alocuri cam declamator, 
ceea ce i-a răpit din autenticitate, 
dar cu dăruire și convingere. Nu 
se poate încheia fără a menționa 
contribuția muzicală a lui 
Bentoiu, fundal sonor expresiv 
momentele dramatice și în 
rile viforoase dintre acte.

In șirul de interpretări ale 
forului", de la premiera sa de 
mai bine de o jumătate veac, 
tacolul Teatrului „Barbu Delavran
cea" constituie o contribuție care, 
prin concepția sa îndeosebi, merită 
a fi ținută în seamă.

afirmă ca o pasiune devoratoare, 
devastînd totul, nesocotind fotul, 
inclusiv interesele țării și viețile 
oamenilor. Scrisă poate cu mai pu
țin har poetic decît „Apus de soa
re", dar, cred, cu incontestabil mai 
mare forță dramatică, „Viforul" își

Dramele au aubiect Istoric «!nt 
rareori niște reconstituiri fidele ale 
trecutului. Nici anticii greci și nici 
urmașii lor de peste veacuri — 
Shakespeare, romanticii secolului 
al nouăsprezecelea sau modernii 
Bernard Shaw și Anouilh, pentru a 
nu cita decît pe cîțiva — n-au ma
nifestat o grijă scrupuloasă pentru 
adevărul istoric atunci cînd și-au 
ales cronicile drept izvor de inspi
rație.

Ar fi nepotrivit să-i reproșăm lui 
Delavrancea că n-a respectat sau 
că n-a înțeles adevărul istoric cu 
privire la rolul progresist jucat de 
Ștefăniță Vodă în procesul de cen
tralizare feudală a statului moldo
vean și că a întors pe dos sensul 
conflictului între domnitor și boieri, 
pe care cronicile îl atestă și pe 
care el l-a folosit drept nod drama
tic al operei sale. Delavrancea a 
urmărit, în partea a doua a trilo
giei sale istorice dominată de fi
gura monumentală a lui Ștefan cel 
Mare („Apus de soare’, „Viforul’, 
„Luceafărul"), zugrăvirea chipului 
unui tiran, al unui despot ambițios, 
orgolios, la care setea de putere se

dalitate pedagogică pot fi reliefate 
mai pregnant, de pildă, trăsăturile 
revoluționare ale operelor scriito
rilor din generația de la 1848, bo
găția de registre a liricii emines
ciene și argheziene, caracterul sa
tiric al operei lui Caragiale, vigoa
rea creației sadoveniene și alte 
elemente față de care tinerii ma
nifestă o îndreptățită mîndrie pa
triotică.

Profesorul de literatură română 
trebuie 
săi un 
vedere 
tuale; 
le dea 
înaintată, patriotică și cetățeneas
că în studierea literaturii naționa
le. De aici preocuparea sa perma
nentă pentru formarea unui simț 
de orientare la elevi, îndeosebi la 
cei mari,

să constituie pentru elevii 
model și din punctul de 
al multilateralității spiri- 
dar, în același timp, să 
un exemplu de atitudine

obligato-

cu ajutorul căruia aceș
tia să poată 
precia 
creațiilor

Atît în 
instruirii, 
ce privește 
carea cetățenească 
a elevilor, pre
zența profesorului 
de literatură ro
mână este mereu 
necesară. Acțiunea 
de îndrumare per
sonală a profeso- 

trebuie să se limiteze, 
se mai întîmplă uneori, 
desfășurarea lecțiilor, ci 

în

a- 
valoarea 
studiate, 
direcția 
cît și în 

edu-

rului nu 
așa cum 
numai la 
este de dorit să continue și 
afara clasei prin intermediul reco
mandărilor și selecției efectuate în 
lectura elevilor. Din acest punct de 
vedere mă gîndesc la condițiile pe 
care e nevoie să le satisfacă modul 
de redactare a cărților școlare. E 
vorba nu atît de manualele de li
teratură, cît de cărțile menite 
să pună la dispoziția elevilor ope
rele cele mai reprezentative pen
tru o epocă sau un scriitor, să-i 
inițieze în peisajul atît de bogat al 
literaturii naționale. Colecția „Bi
blioteca școlarului" e chemată să 
fie un auxiliar prețios 
rului în acțiunea de educare a 
elevilor. Tematica ei 
bunătățită în ultima 
contribuie într-o măsură impor
tantă la editarea operelor literare 
care se studiază în școală. Din pă
cate însă, acestea sînt însoțite une
ori de comentarii incomplete, de 
prefețe care se limitează la po
vestirea subiectului, ceea ce scu
tește pe elevi de a face 
tura textului literar. Se fac prea 
puține aprecieri asupra valorii es
tetice, . .
despre semnificația operei literare, 
despre locul ei în cultura româ
nească "
ar fi bine venită profilarea edi
țiilor în raport cu vîrsta școlari
lor, însoțirea textelor de un aparat 
critic potrivit capacității lor de a- 
similare.

In aceeași ordine de idei mă 
gîndesc, bunăoară, la importanța 
cercurilor literare din școli, la vizi
tarea caselor memoriale ale mari- 

Contactul 
care in- 

laborato- 
cu locali- 
discuțiile

al profeso-

a fost îm- 
vreme și

lec-

prea puține considerații

și universală. Cred că

lor noștri scriitori, 
direct cu manuscrisele, 
troduc pe elevi în 
rul procesului de creație, 
tățile descrise în texte,

și rigoare me-

Cronica
• > • ■ tț- -‘
dramatică

Examen la Facultatea de medicină generală din București. Studenții din anul
II, grupa 16, sînt examinați la fiziologie de acad. prof. Grigore Benetafo

Foto : Agerpres

men(ine și azi puterea de atracție 
și pentru oamenii de teatru și pen
tru spectatori, datorită patriotismu
lui fierbinte care l-a însuflețit pe 
dramaturg și care a dat vigoare 
personajelor principale angrenate 
în conflict, precum și datorită unei 
construcții dramatice închegate în- 
tr-o gradație ascendentă de bun 
meșteșug.

M

— Și acum, cîteva cuvinte 
despre celălalt festival, care 
reprezintă noutatea cinemato
grafică a Mamaiei...

— Tînărul Festival International al 
Filmului de Animație pe care Ma
maia îl va găzdui de-acum încolo în 
fiecare an pereche (și care este „pen- 
danf*-ul festivalului international ce 
are loc la Annecy — Franța în anii 
impari) se va desfășura îndată după 
festivalul nostru anual, anume în
tre 24—28 iunie, și va reuni 99 de 
filme selectionale din 33 de (ări. 
Printre ele se numără realizări 
ale unor cinematografii renumite prin 
școlile de animație pe care le-au dez
voltat, ca de pildă Franfa, Uniunea 
Sovietică, Polonia, Canada, Cehoslo
vacia, S.U.A., R.S.F. Iugoslavia și al
tele. Nu vor lipsi de la această ma
nifestare de anvergură filme de de
sen animat, păpuși, cartoane decupate 
și alte tehnici de animație trimise din 
țările Asiei — R. P. Chineză, India, 
R. D. Vietnam, Japonia — din Cuba, 
din țările scandinave și din alte părți 
ale lumii, care concurează pentru 
cinci mari premii corespunzînd ge
nurilor cunoscute. Din juriu fac par
te personalități de seamă ale 
mului de animație din 
țări 1 P. Grimault (Franța), I. Ivanov- 
Vano (U.R.S.S.), J. Hubley (S.U.A.), D. 
Vukotici (Iugoslavia), B. Bozetfo (Ita
lia), Ion Popescu-Gopo (România). 
Și-au anun(at, de asemenea, partici
parea, ca invitafi ai festivalului, nu
meroase personalități proeminente ale 
filmului. în aceeași perioadă vor avea 
loc și întîlniri profesionale, o expozi
ție și o ședință a conducerii Asocia
ției Internationale a Filmelor de Ani
mație.

România, tata gazdă, și-a pregătit 
un program special de filme, dintre 
cele mai reprezentative ale noului 
studio „Anima-film* (care, pentru a 
respecta ineditul, nu participă, anul 
acesta, la programul de scurl-metraje 
al Festivalului national).

Lozinca festivalului e frumoasă și 
promite izbînzi : „Imaginația omului 
în serviciul umanității*.

purtate cu pasiune 
todologică, conferă studiului lite
raturii mai multă 
pronunțat caracter
unde, într-un fel sau altul, adoles
centa se poate regăsi pe sine cu 
ideile și înflăcărarea sa specifică. 
Aceste valoroase posibilități sînt 
însă insuficient folosite, lîmi- 
tîndu-se adesea — ca în cazul 
cercurilor literare, bunăoară — la 
pregătirea olimpiadelor sau la 
simple ocazii de recapitulare a te
melor îfi vederea examenelor. Pre
zentarea periodică pentru elevi, la 
radio și televiziune, a dramatiză
rilor literare, alcătuirea unui nu
măr sporit de microfilme și înre
gistrări pe discuri cu o tematică 
de specialitate cît mai variată pot 
prelungi cu mult influența educa
tivă a profesorului de literatură, 
în așa fel îneît să le dezvolte ti
nerilor interesul pentru cunoaște
rea valorilor literaturii române.

naturalețe, un 
de dezbatere

Prof. Ana COLȚAN
Liceul „Gheorghe Șincai" 
din București

fil-
diferite

Interviu realizat
de Victor BIRLADEANU

inuscul petec de 
pămînl din Oceanul 
Pacific, Insula Paș
telui, cu craterele 
ei stinse, cu coa
mele ondulate ale

dealurilor golașe, acoperite 
de ierburi și tufe de ferigă, a 
fost observată pentru prima 
oară de o expediție olandeză 
condusă de amiralul Jacob 
Roggeveen în anul 1722. 
Populația băștinașă reprezen
ta încă pe atunci un puternic 
amestec rasial. Poposind o 
singură zi pe insulă, olande
zii și-au închipuit că statuile 
uriașe înaintea cărora se pros
ternau băștinașii la răsăritul 
soarelui, erau plămădite 
lut. Cincizeci de ani 
tîrziu, singuratica insulă a 
redescoperită de spanioli 
Peru, care au constatat 
așa-zisele statui de lut erau 
tăiate dintr-o rocă vulcanică 
atît de dură, îneîf la atinge
rea tîrnăcoapelor scăpărau 
seîntei.

Se puneau nenumărate în
trebări ce nu găseau răspuns : 
cum au fost tăiate din roca 
dură asemenea figuri uriașe ? 
Cum au fost transportate și 
înălțate vertical de o popu
lație primitivă ? Cum au fost 
încununate cu corole imense 
de piatră ? De unde au apă
rut în mijlocul acestui nesfîrșit 
ocean sculptorii îndemînatici 
și constructorii de frunte care 
au dus la îndeplinire această 
incredibilă misiune?

Acestea erau misterele Insu
lei Paștelui. O importantă 
contribuție la elucidarea lor 
au adus cercetările întreprin
se de Thor Heyerdahl, om de 
șfiinfă norvegian care a cute
zat — pentru a aduce un ar
gument convingător în dispu
ta etnografilor privind origi
nea populației 
care alcătuiesc Polinezia — 
să întreprindă, împreună cu 
alți cîțiva temerari, călătoria 
din Peru pînă în Tahiti pe o 
simplă plută.

Cunoscut cititorilor români 
ca autor al pasionantelor vo
lume „Expediția Kon-Tiki* și 
„Aku-Aku”, Thor Heyerdahl, 
la solicitarea „Scînfeii*, răs
punde la cîteva întrebări cu 
privire la cercetările arheolo
gice întreprinse de el pe 
Insula Paștelui.

— înainte ca 
dv. să fi început săpăturile 
arheologice, ce teorii exis
tau asupra enigmelor din 
Insula Paștelui ?

— Multi mai credeau că 
acest pămînf ar reprezenta 
o rămășiță a unui continent 
scufundat, statuile constituind 
ultima mărturie a unei pu
ternice civilizații, înghifite de 
apele Pacificului, în timpul 
unei catastrofe. Oamenii de 
știinfă care au studiat geolo
gia insulei s-au convins însă 
că în decursul erei umane 
nivelul mării nu se schimbase 
în preajma Insulei Paștelui. 
Cea mai mare parte a savan- 
filor își însușiseră teoria primi
lor descoperitori europeni și 
anume că insulele polinezie-

ne fuseseră populate pe calea 
mai multor migrafiuni și că 
populația din Insula Paștelui 
era rezultatul unui amestec de 
rase. Eu însumi eram de a- 
cord cu această teorie. Presu
puneam totuși, ca și al(i etno
grafi, că poporul care înălța
se statuile de pe Insula Paș- 
felui nu era decît o ramură 
a populației mai de mult sta
bilită în America de Sud, care 
pornise de pe coasta Peru
lui. Pe scurt, consideram că 
Insula Paștelui fusese desco
perită pentru prima oară și 
colonizată de un popor civi-

a întreprins săpături stratigra- 
fice pe insulă, în căutarea 
unor urme mai vechi decît 
cele aflate la suprafață.

Spre surpriza celor 
mulfi

mai 
dintre specialiști, am 

constatat că la origine, Insu
la Paștelui cea golașă fusese 
acoperită cu arbuști și cu pă
duri de esen)ă foarte variată 
care mai tîrziu au dispărut. 
O bogată cultură de palmieri 
acoperise cîndva pereții po- 
vîrniți ai craterului stins Ra no 
Raraku din care, mai tîrziu, 
cioplitorii aveau să taie mă
rețele lor statui. Stratificarea

din 
mai 
fost 
dm 
că

din insulele

expediția

Noutăți din știința mondiala

TAINELE
• RĂMĂȘIȚELE UNUI CONTINENT 
SCUFUNDAT?•SURPRIZELE... POLE
NULUI • CARBONUL RADIOACTIV 
Șl COLOȘII DE PIATRĂ

NSULEI

Interviu cu Thor HEYERDAHL

lizat, originar din Peru, an
terior incașilor, care navigase 
pe plute, urmărind direcția 
vînturilor și curenților și că, 
ulterior, insula fusese cucerită 
de polinezieni primitivi și 
războinici care ocupaseră 
treptat acest avanpost izolat.

— în ce măsură descope
ririle arheologice și etno
grafice făcute pe insulă au 
confirmat teoria dv. ?

— Intr-adevăr, s-a consta
tat că în Insula Paștelui, în 
timpuri străvechi, s-au 
succedat două culturi diferi
te, prima provenind din A- 
merica de Sud, a doua din 
celelalte insule polineziene. 
Expediția noastră, efectuată în 
1955—1956 a fost prima care

depozitelor de polen arăta 
că, de la un anumit nivel, po
lenul bogat al pădurii virgine 
se amesteca deodată cu par
ticule de funingine și că de 
la acest strat în sus, vegetația 
de pădure dispăruse rapid, 
pînă cînd nu mai rămăsese 
decît polen de iarbă și de 
ferigă. Particulele de funin
gine reprezentau perioada 
cînd primele ființe omenești 
pătrunseseră pe insulă și dă
duseră foc pădurilor curăfind 
pămîntul pentru a face loc 
așezărilor lor, templelor și ca
rierelor de piatră.

O parte importantă a cer
cetărilor noastre a fost dedi
cată, desigur, statuilor de pia
tră și soclurilor mărețe, ase-

menea unor temple, pe care 
fuseseră așezate. înainte de 
a fi întreprins săpături 
Insula Paștelui 
tea un singur tip general 
de statuie. Existau mai bine 
de șase sule de statui, toate 
înfățișînd același bust gigan
tic, cu aceeași expresie a fe
tei, aceleași urechi lungi și 
aceeași pozifie a mîinilor în
crucișate în fată, sub stomac. 
Toate erau fără picioare, tran
șate net în dreptul coapselor.

în urma săpăturilor, au fost 
identificate o serie de statui 
de tipuri cu totul : 
Descoperirea acestor 
anterioare a făcut cu 
depistarea originii și 
lui de inspirație care 
baza statuilor din Insula Paș
telui. Prin așa-numita „meto
dă a carbonului radioactiv* 
aplicată materiilor calcinate, 
aflate dedesubtul soclurilor, 
specialiștii au putut stabili că 
statuile de pe Insula Paștelui 
erau cele mai vechi din lu
mea insulară a Pacificului, da- 
fînd din perioada preincașă.

Potrivit străvechilor le
gende de pe insulă, oamenii 
care ciopliseră statuile veni
seră cu regele Hofu Matua, 
dinspre răsărit, din direcția 
Americii de Sud, aducînd cu 
ei obiceiul lungirii 
urechii și pe cel 
chipului < 
Mai tîrziu, 
lajiei 
scurte*), 
ani de
— s-au 
lungi 
afară de Ororoina. Acestuia i 
s-a dăruit viata și i s-a îngă
duit să-și propășească familia, 
iar actualul staroste al insulei, 
Alan, se trage direct, prin li
nia a douăsprezece generafii, 
din unicul supraviețuitor al 
„urechilor lungi".

Cînd ne-am împrietenit cu 
Atan, acesta ne-a destăinuit, 
spre marea noastră surpriză, 
că taina meșteșugului de a 
ciopli statui s-a transmis din 
tată-n fiu și că lui îi era cu
noscută. Pentru a verifica a- 
devărul acestei afirmații, am 
cerut, lui și familiei sale — 
numărînd cu lotul doisprezece 
inși — să ne facă o demon
strație a metodei tradiționale. 
Au găsit imediat o sumede
nie de tîrnăcoape mici, cu 
tăișul foarte ascuțit, confec
ționate dinfr-un bazalt dur, și 
rămase în carierele de piatră 
încă din ziua în care războiul 
curmase activitatea „urechi
lor lungi*. Cu aceste fîrnă- 
coape în mînă, se porniră să 
stropească piatra cu apă, a- 
dunată într-o tigvă de 
dovleac, și începură să cio
plească In peretele craterului 
Rano Raraku, acolo unde lu
craseră și strămoșii lor.

Ținînd seama de progresul 
realizat zilnic, s-a calculat că 
într-un an de zile 
termina o statuie 
medie de 6 metri, 
înaltă statuie rămasă nefermi- 
nată în vechile cariere, mă
soară 22 de metri.

pe
se cunoș-

diferite, 
tipuri 

putinfă 
izvoru- 
stau la

lobului 
al cioplirii 

omenesc în piatră. 
, străbunii popu- 

Koihu, („urechile 
după două sute de 

conviețuire pașnică 
războit cu „urechile 

și i-au omorît pe to(i,

se putea 
înaltă, în
Cea mai

| CINEMA |
• Filarmonica de stat „G. Enescu* (la Ateneu) ; CONCERT 
SIMFONIC — 11, CONCERT „BARBU LĂUTARU — 20.
• Sala Palatului i ULISE Șl... COINCIDENȚELE (spectacol 
prezentat de Teatru! Muncitoresc C.F.R.) — 19,30.
• Teatrul de operă si balet : COPPELIA — Jț-
• Teatrul de stat de operetă : MAMZELLE NITOUCHE — 
10,30, ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale’ (sala Studio) : INTIL- 
NIRE CU ÎNGERUL - 20.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — K),30 șl 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulahdra’ (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) ; UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
10 30 JURNALUL UNUI NEBUN — 19,30, (sala din str. AI. 
Sa’hia nr 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 10,30, șt 
15, CASA BERNARDEI ALBA - 20. _____
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala Magheru) ; SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 10,30, AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE
— 20.
• Teatrul
• Teatrul
— 20.
• Teatrul
• Teatrul _
11, ÎNȚELEPT DIN HELEM — 20.
• Teatrul „Țănoărică’ (sala din «tr. Academiei) i BĂIATUL 
ȘI VÎNTUL — 11.
• Teatru! satiric-muzlcal „C. Tănase’ (sala Savoy) : NU 
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20. (sala Victoria) : 
NEGRU PE ALB — 20.
• Circul de stat: SENZAȚIONAL-CIRC — 16 șl 19,30.

„Barbu Delavrancea* : VIFORUL — 20.
Mic : AMOOOR — M, DOI PE UN BALANSOAR

„Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE —20. 
ev Mese de stat : IDEI... PENTRU O REVISTĂ —

• SERBĂRILE GALANTEI Patria — 8) M; 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 și 
de stat tn regiunea Iași), Grivița (completare Cocenel) — 9,30; 
11,45: 14; 16,15; 18,30: 20,45, Grădina „Progresul" (Str. Ion 
Vidu nr. 5) — 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR’ — cinemascop : 
Republica — 8,45» 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, Arenele 
Libertății — 20,30, Modem — 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 Scîn- 
teii) — 20,15.
• OMICRON : Luceafărul — 9,45: 12) 14,15, 16,30; 18,45; 21, 
Feroviar — 9; 11,15; 13j30; 16: 18,30; 21, Grădina „Doina’ — 
20,15 (la toate completarea Congresul sindicatelor).
• FOTBAL : Cinemateca — 9; la 10,45 — DESENE ANIMA
TE CLASICE AMERICANE.
• FANFAN LA TULIPE : Capitol — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21; la grădină — 20,15, Patinoarul „23 August’ — 
20,15, Gloria — 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 — 
12,30; 15,30; 18,15: 21 (Ia ambele completarea Vizita condu
cătorilor de partid și de stat tn regiunea Suceava), Stadionul 
,,Dinamo" — 20,15.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINA r Lumina — 9,15; 
11,30: 13.45: 16: 18.15: 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Victoria — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15) 20,45.

Margareta BARBUTA

importante, da. 
traqe concluzia 
bine de două

dom- 
și-ct

lăun-

Urmașii polinezieni ai „ure
chilor scurte* și un număr de 
180 de băștinași, sub îndru
marea Iul Atan, au transportat 
pe cîmpul acoperit de iarbă, 
o statuie uriașă, susfinînd-o 
cu funii și pene de lemn.

Tn cele din urmă, cei doi
sprezece urmași ai „urechilor 
lungi* au izbutit, fără nici un 
alt ajutor, ca într-un interval 
de 18 zile, să ridice o statuie 
de piatră, cinfărind 20 de 
tone, și s-o așeze pe un so
clu înalt. N-au folosit altceva 
decît sute de pietre mici, pe 
care unul dintre ei le grămă
dea cu răbdare sub capul și 
pieptul statuii, în timp ce cei
lalți unsprezece săltau uriașul 
cu ajutorul a doi butuci lungi, 
utilizați în chip de pîrghii.

— In cazul acesta, pu
tem considera că tainele 
Insulei Paștelui au fost 
dezlegate 1

— Tainele 
Astăzi putem 
că acum mai
mii de ani, popoare de cul
tură preincașă au explorat o- 
ceanul, pornind din Peru, 
Ecuador și Chile. Unii s-au a- 
venturat pînă în Insula Paște
lui, unde au clădit case de 
piatră, temple închinate soa
relui și au înălțat statui cu în
fățișare omenească, așa cum 
făcuseră și strămoșii lor în 
Peru, și și-au lungit artificial 
loburile urechilor, asemenea 
dinastiei preincașe din Tia- 
huanaco. Secole mai tîrziu, 
au sosit pe insulă primii poli
nezieni, aduși, după foaie 
probabilitățile, chiar de „ure
chile lungi’, din insulele Mar
chize, ca muncitori sclavi. 
Luptele civile au pus capăt 
perioadei de prosperitate 3 
insulei, iar neamul „urechilor 
lungi* a fost exterminat a- 
proape cu totul de către poli
nezieni, care împreună cu ur
mașii lui Ororoina, sfăpîneau 
pămîntul atunci cînd Rogge
veen și-a făcut aparifia, 
vasele olandeze, în 1722.

Interviu realizat de 
L SACHELARIE

bă- 
care 
prea 

:e, se 
numai

Pascal 
în 

trece-

„VI- 
acum 
spec-

Statuile înălțate la poalele vulcanului Rano-Raraku unde se gă. 
seau „atelierele" sculptorilor din Insula Paștelui

15,30)

conti-

18,15i

• OPERAȚIUNEA „I* : Centra! (completare Congresul «In
dicatelor) — 9,15) 11,30: 13,45) 16) 18,15) 20,30.
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : Union — M)
18,15 , 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII s Doina « t0—12,ÎS ta 
nuare.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ t Doina — 13,45: 16;
20,30.
• OTTO IULIEVICI SCHMIDT — NINGE — TRACTORUL ««
— PAVLIK : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : Giulești 
(completare Orizont științific nr. 2) — 11,45) 16» 18,15) 20,30, 
Bucegi (completare Steluța cenușie) — 9,45; 11,45) 13,45) 16; 
18,30; 20,45) la grădină — 20,15, Miorița (completare Al 
VlII-lea Congres al U.T.C.) — 8,45; 11,15; 13,30: 16: 18,30; 21.
• HAIDUCII — cinemascop : înfrățirea între popoare (com
pletare Știință și tehnică nr. 14) — 12: 14: 16; 18,15: 20,30, 
Lira (completare 1 Mai 1966) — 15,30: 17.45: 20. Moșilor — 
15:J7: 19; la grădină — 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT și FIII „MARH URSOAICE’ — 
cinemascop : Excelsior — 10» 15: 19,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia — 9,45—14,Î5 
în continuare : 16,30: 18,45; 21.
• AVENTURA : Buzești - 15: 17,45: 20,30: la grădină — 
20,30. Rahova — 10,30; 15,30; 18: la grădină — 20.30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinemascop r Unirea — 16; 18,15.
• FERICIREA IN TRAISTĂ : Flacăra (completare Vizita In 
Republica Socialistă România a președintelui Iosin Broz Tito)
— 11.30: 15,30: 18: 20.30 Flamura (completare Două săptă- 
mîni ta Yemen) — 9,15; 11,30: 13,45; 16: 18.15; 20.30.
• INSPECTORUL : Arta (completare
11; 13,15; 15,30. 17,45 ; 20, la grădină — 
(completare Ilustrație Ia Don Quijotte) — 9; 
15,45: 18,15; 20.45: la grădină — 20,15.
• A FOST ClNDVA HOT — cinemascop : Mnnca (completa
re Rășinari) — 14; 16; 18,15 ) 20,30.

Buhara-Ural) — 8,45:
20,30, Aurora

11,15) 13.30,

• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Grădina „Unirea - 20,15.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE I Grădina „Lira" -) 
20,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : Grădina „Progresul-Parc’ « 
20,30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Grădina „Vitan* ua 
20,30.
• TOM JONES î Clubul Uzinelor „Republica* — 10,15, 14f 
16i 18,15, 20,30.

IțeleIVIZIUN E
Programul de dimineață începe ia ora 8,30. Din cuprins :
Cum va fi vremea astăzi î ; Rețeta gospodinei • 9,00 — 

Emisiune pentru copil și tineretul școlar : TARTARIN DIN 
TARASCON de Alphonse Daudet. Prezintă teatrul de păpuși 
din Iași) CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ : LINIȘTEA • La 10,30 
începe emisiunea pentru sate care se închide la ora 12,00.

Programul Studioului A începe la ora 16,30: Interviu cu 
pescari > Film, balet, anecdote, caricaturi de Matty Aslan > 
Meciul de fotbal Siderurgistul-Unlversltatea Cluj. Transmisi
une de la Cluj ■ Recital instrumental Horla Ropcea ; Cîntă 
Dan Spătaju • 19,30 — Documentarul „Imagini din Oltenia’ 
• 19,50 — Telejurnalul de seară • 20,15 — interpretul prefe
rat. Muzică populară la cererea telespectatorilor • 20,40 — 
Școli de animație din Întreaga lume : FILMUL ROMANESC 
DE ANIMAȚIE. Prezintă Marin Pîrîianu, directorul Studiou
lui „Animafilm’ • 21,10 — Teatru In studio: ARTA COME
DIEI DE EDUARDO DE FILIPPO. Adaptare și regie : Letiția 
Popa • 23,00 — Noutăți de muzică ușoară : Cîntă Lucky 
Marinescu și Aurelian Andreescu • 23,20 — Telejurnalul de 
noapte O 23,40 — Telesport • 24,00 — închiderea emisiunii.
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PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R. DE LA COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ TELEGRAME EXTERNE
A DELEGAȚIEI

Sîmbătă dimineața, la C.C. ai 
P.C.R., tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Dalea, împreună cu 
Gheorghe Petrescu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., au primit 
delegația Partidului Comunist din 
Chile, condusă de Victor Diaz, 
membru al Secretariatului P.C. din 
Chile, care, la invitația Comitetu-

P. C. DIN CHILE
lui Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țara noas
tră. Din delegație fac parte Cesar 
Godoy, membru al C.C. al P.C., 
deputat în Congresul Național al 
Republicii Chile, și Maria Herrera, 
învățătoare.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească.

PENTRU ALEGEREA UNUI DEPUTAT
ÎN MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

în vederea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională, în 
circumscripția electorală nr. 15 
Ocna Șugatag, regiunea Maramu

reș, a fost depusă candidatura to
varășului ing. Vaier Gabrian.

Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.

Congresul al XV-lea al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și-o încheiat lucrările

Plecarea la Geneva a delegației 
Comitetului Național pentru Apărarea Păcii
Sîmbătă dimineața a plecat spre 

Geneva o delegație a Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
care va participa la sesiunea Con
siliului Mondial al Păcii din 13-16 
iunie.

Delegația este compusă din aca

demicienii Horia Hulubei, conducă
torul delegației, și Geo Bogza, vice
președinți ai Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, Nestor 
Ignat, membru, și Sanda Rangheț, 
secretar al C.N.A.P.

(Agerpres)

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI Șl CERCETĂRI PENTRU UTILAJ PETROLIER

SESIUNE DE COMUNICĂRI TEHNICO-STIINTIFICE» ,
Timp de două zile, în Capitală 

s-au desfășurat lucrările sesiunii 
de comunicări tehnico-științifice a 
Institutului de proiectări și cerce
tări pentru utilaj petrolier, orga
nizată de Ministerul Petrolului.

La sesiune au participat Alexan
dru Boabă, ministrul petrolului, 
cadre de conducere din ministerele 
construcțiilor de mașini și comer
țului, din Comitetul geologic, cer
cetători, ingineri, proiectanți din 
insti+ute de specialitate, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și 
ai învățămîntului superior etc.

Au fost prezentate un mare nu
măr de referate și comunicări care 
au scos în evidență rezultatele în

registrate în domeniul construc
ției de utilaj petrolier și perspecti
vele dezvoltării producției în cin
cinal.

în încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului, care a subli
niat, printre altele, contribuția a- 
dusă de lucrătorii institutului la 
dezvoltarea și modernizarea pro
ducției de utilaj petrolier, precum 
și necesitatea intensificării studii
lor și cercetărilor experimentale și 
aplicative pentru realizarea unor 
instalații, utilaje, agregate, scule și 
dispozitive cu parametri funcționali 
superiori.

(Agerpres)

Cronica zilei
SOSIREA ANSAMBLULUI 
DE C1NTECE SI DANSURI 

DIN PEKIN
Sîmbătă dimineață a sosit în Ca

pitală Ansamblul de cîntece și 
dansuri din Pekin, care va face un 
turneu în țara noastră.

Artiștii chinezi au fost salutați 
în Gara de Nord de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, ai Sfatului popular al 
Capitalei și ai unor ansambluri ar
tistice bucureștene. Au fost de față 
Tzen Iun-ciuan, ambasadorul Re
publicii Populare Chineze la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Guvernatorul Băncii Naționale a 

Republicii Socialiste România, 
Vasile Malinschi, a plecat în Elve
ția pentru a participa la lucrările 
Adunării generale anuale a Băn
cii reglementelor internaționale 
(B.R.I.), care va avea loc la Basel.

★
O delegație de scriitori români 

compusă din Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, Horia 
Lovinescu, vicepreședinte al cen
trului P.E.N. din România, și prof, 
univ. Alex. Bălăci a plecat la New 
York pentru a participa la Con
gresul anual al P.E.N.-Clubului In
ternațional. La același congres iau 
parte ca invitați scriitorii Mihail 
Petroveanu și Romulus Vulpescu. 

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri In țară : Vremea a fost ușor 

instabilă în sudul si estul tării, men- 
ținîndu-se călduroasă în rest. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros în Olte
nia, Muntenia, sudul Transilvaniei și 
Dobrogea, unde s-au semnalat averse 
locale de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 15 grade la Pitești și 28 
de grade la Răuți și Tr. Severin. în 
București : Vremea a fost ușor insta
bilă, cu cerul mai mult noros. Au că
zut averse slabe de ploaie. Vîntul a 
suflat slab, pînă Ia potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 iunie. In țară : Vremea se 
menține în general călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse izo
late de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vînt slab pînă Ia potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 și 17 grade, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade. In București : 
Vremea se menține în general căl
duroasă. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă. 
Pe Litoral: Vremea se menține în ge
neral călduroasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

ULAN-BATOR 11 (Agerpres). — 
Sîmbătă dimineața au continuat 
dezbaterile la Congresul al XV-lea 
al Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Cei care au luat cuvîntul 
și-au exprimat adeziunea față de 
linia politică și activitatea practică 
a C.C. al P.P.R.M., precum și a- 
probarea față de documentele su
puse discuțiilor.

După saluturile adresate con
gresului de reprezentanții delega
țiilor partidelor comuniste și mun
citorești din Maroc, Guineea și 
Mali, s-a trecut la adoptarea docu
mentelor congresului. Au fost a- 
doptate în unanimitate rezoluția 
cu privire la raportul de activitate 
al C.C, al P.P.R.M., hotărîrea cu 
privire la modificări în statutul 
partidului, hotărîrea cu privire la 
aprobarea dării de seamă a Comi
siei centrale de revizie, rezoluția 
cu privire Ia aprobarea Directive
lor celui de-al patrulea plan cin
cinal de dezvoltare a economiei 
naționale și culturii R. P. Mongole 
în 1966—1970, noul program al 
partidului.

A fost adoptată, de asemenea, 
Declarația Congresului al XV-lea 
al P.P.R.M. cu privire la spriji

nirea luptei poporului vietnamez 
împotriva agresiunii americane. 
Congresul al XV-lea al partidului, 
se spune în acest document, decla
ră că P.P.R.M., întregul popor 
mongol condamnă agresiunea 
S.U.A. în Vietnam și, îndeplinin- 
du-și datoria internationalist, vor 
acorda și în viitor poporului frate 
vietnamez tot sprijinul și ajutorul 
în lupta lui sfîntă împotriva agre
siunii americane.

J. Țedenbal a rostit cuvîntul de 
închidere, subliniind importanța 
congresului pentru dezvoltarea 
continuă a Mongoliei pe calea* so
cialismului. El a spus că hotărîrile 
Congresului P.P.R.M. sînt un bilanț 
al importantei munci constructive 
a partidului și poporului, ele tra- 
seaZ$ sarcinile concrete și direc
țiile principale ale dezvoltării țării 
în perioada următoare. Adoptarea 
noului program al partidului, pro
gram de desăvîrșire a construirii 
socialismului în R. P. Mongolă, a 
subliniat el, conferă actualului 
congres o importanță istorică. în
deplinirea sarcinilor trasate în di
rectivele noului plan cincinal va 
reprezenta o etapă importantă în 
traducerea în viață a programului 
partidului.

în aceeași zi a avut loc prima 
plenară a Comitetului Central al 
P.P.R.M. ales de Congresul al 
XV-lea al partidului. A fost ales 
Biroul Politic al C.C. al P.P.R.M. 
în următoarea componență : Ț. Du- 
ghersuren, N. Jagvaral, S. Luvsan, 
D. Maidar, D. Molomjamț, J. Sam- 
bu, J. Țedenbal. Ca membri su- 
pleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M. au fost aleși : B. Lham- 
suren, N. Luvsanravdan.

J. Țedenbal a fost reales prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M. Secre
tari ai C.C. au fost aleși Ț. Du- 
ghersuren, N. Jagvaral, B. Lham- 
suren, D. Molomjamț.

★

Comitetul Central al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol a 
oferit sîmbătă seara o recepție în 
cinstea delegațiilor străine care au 
participat la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.P.R.M. prin
tre care și delegația Partidului Co
munist Român, în frunte cu to
varășul Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R. La recepție au 
luat parte, de asemenea, membrii 
și membrii supleanți ai Comitetu
lui Central al P.P.R.M.

DE IA CIMPOI EXPERIMENTAI
ÎN PRODUCȚIE

(Urmare din pag. I)

An de an, pe baza sugestiilor șl 
propunerilor specialiștilor și lucrăto
rilor din agricultură, planurile noastre 
tematice au fost axate pe rezolvarea 
celor mai actuale probleme. In re
giune, în fiecare cooperativă agri
colă există case-laborator ; în 29 de 
umt/fi sînl cîmpuri experimentale, 
iar în 60 — loturi demonstrative. 
Cîle 3—4 loturi demonstrative din 
fiecare raion sînt îndrumate direct de 
către cercetătorii stațiunii.

O altă cale pe caie o folosim 
în scopul strîngerii legăturilor cu 
unitățile productive o constituie parti
ciparea la „Ziua specialistului", orga
nizată de către consiliile agricole ra
ionale. Recent, cu prii !ul acestei zile 
cercetătorii stațiunii r tăcut expuneri 
și unele demonstrații practice pe 
teme privind densitatea porumbului și 
florii-soarelui, organizarea combate
rii dăunătorilor și a bolilor plan
telor agricole, probleme noi în creș
terea animalelor tinere și în special 
a celor de prăsilă ele.

Aș vrea să ridic o problemă care 
mi se pare importantă. în regiunea 
noastră se obișnuiește ca, o dată pe 
an, la Casa agronomului, specialiștii 
din unitățile agricole să fie puși la cu
rent cu ultimele noutăfi. Consider că 
această acțiune este bună, dar in
suficientă, deoarece informarea tre
buie să fie o acțiune permanentă. 
De aceea propun ca, așa cum sta
țiunii I se trimit buletine periodice 
de documentare cu referate din dife
rite lucrări care apar pe plan mon
dial, să se examineze posibilitatea de 
a se trimite și specialiștilor din G.A.S., 
S.M.T. și cooperative agricole publi
cații asemănătoare.

Desigur că cercetările și studiile pe 
care stațiunea noastră le-a făcui pînă 
în prezent sînt departe de a satis
face deplin cerinfele producției. Mai 
avem încă multe probleme de rezol
vat. Cercetarea agro-chimică a solu
lui, în scopul cunoașterii gradului de 
fertilitate și elaborarea pe această 
bază a măsurilor de fertilizare este 
încă rămasă în urmă. De curînd și-a 
început activitatea laboratorul de chi
mie agricolă al stațiunii, dotat cu a- 
parafură modernă. S-a și făcut carta
rea solului la G.A.S. Mangalia, Agi-

gea, Neptun, urmînd ca această ac
țiune să fie intensificată.

O problemă ce trebuie să ne pre
ocupe mai mult este și punerea în 
valoare a unor npi suprafețe slab 
productive, — sărăturoase, nisipoase, 
puternic erodate, care se află de-a 
lungul Dunării, în Deltă și în jurul 
lacurilor Sinoe și Razelm. Cercetări 
insuficiente s-au făcut în domeniul 
irigațiilor, mai ales în sistemul de 
agricultură irigată din Valea Carasu.

Luînd măsuri pentru rezolvarea 
acestor probleme, ne vom strădui 
ca în viitor să întreprindem cerce
tări care să răspundă și mai bine ne
voilor producției agricole din regi
une. în sectorul vitipomicol se vor 
intensifica lucrările privind crearea 
unor noi soiuri de piersici, obține
rea de struguri extratimpurii în adă
posturi de material plastic. De ase
menea, zootehnia pune în fața noas
tră probleme noi cum este conso
lidarea caracterelor rasei de taurine 
roșii dobrogene.

Aplicarea în producție, într-un fimp 
cîf mai scurf, a rezultatelor cercetării 
științifice, va constitui și în viitor una 
din preocupările noastre permanente.

ACAD. ERASMUS IULIU NYARADY |
Prezidiul Academiei Republicii 

Socialiste România și Secția de 
științe biologice a Academiei anun
ță că vineri, 10 iunie 1966, s-a stins 
din viață, după o grea suferință, 
academicianul Erasmus Iuliu Nyâ- 
râdy, eminent botanist, șef de sec
ție la Centrul de cercetări biolo
gice din Cluj.

S-a născut la 7 aprilie 1881, în 
comuna Ungheni (Regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară) în familia u- 
nui muncitor feroviar. Pasiunea 
pentru studiul plantelor și-a ma- 
nifestat-o încă din copilărie, ajun- 
gînd apoi, ca elev Ia școala norma
lă, un bun cunoscător al florei tă
rii. Formația de botanist și-a de- 
săvîrșit-o prin studiile superioare 
și în cadrul neobositelor cercetări 
în Munții Rodnei, Făgăraș, Retezat, 
Tatra, în Dalmația etc.

Academicianul E. I. Nyârâdy a 
fost unul dintre cei mai de seamă 
botaniști ai țării noastre. Timp de 
aproape 65 de ani s-a consacrat cu 
pasiune și entuziasm studiului 
plantelor din România, în dome
niile floristic, sistematic și fito- 
geografic. Rodul îndelungatei sale 
activități este concretizat în peste 
150 de lucrări științifice, care re
prezintă contribuții fundamentale 
la cunoașterea florei și vegetației 
din țara noastră. A descoperit și 
descris două genuri noi și peste 
1 200 de noi specii și varietăți de 
plante.

Ca încununare a operei sale 
științifice, academicianul E. I. Nyâ
râdy a condus timp de 17 ani 
(1949—1966) lucrările de elaborare 
și redactare a 11 volume din mo
numentala lucrare „Flora Republi
cii Socialiste România", operă la 
care a adus prețioasa sa contribu
ție ca principal autor, eminent or
ganizator și om de știință entu
ziast.

Pentru meritele sale științifice, 
în anul 1948 a fost ales membru 
titular al Academiei Republicii 
Socialiste România. A fost distins 
cu „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I, „Ordinul Mun
cii" clasa I și cu titlurile de Om de 
știință emerit și Laureat al Premiu
lui de Stat clasa I. A fost membru 
al Prezidiului Academiei.

Prin încetarea din viață a aca
demicianului E.I. Nyârâdy, știin
ța românească suferă o grea pier
dere.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA

Corpul defunctului va fi depus 
la Casa Universitarilor din Cluj. 
Accesul publicului va fi permis 
luni, 13 iunie, între orele 10—14.

Adunarea de) doliu va avea loc 
în aceeași zi, la ora 14, iar înhuma
rea — la ora 16, la cimitirul din 
Cluj.

PARIS

Tricentenarul 
Academiei 

de științe
PARIS 11 (Agerpres). — Festi

vitățile prilejuite de sărbătorirea 
tricentenarului Academiei de știin
țe din Paris, fondată în anul 1666, 
au luat sfîrșit vineri după-amiază, 
prin recepția solemnă oferită de 
președintele Franței, generalul de 
Gaulle. Au participat aproximativ 
800 oameni de știință francezi și 
străini, printre care Maurice Roy, 
președintele Academiei de Științe, 
și numeroși membri ai guvernului. 
Au fost prezenți, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice, printre 
care și ambasadorul României, dr. 
Victor Dimitriu. Știința română a 
fost reprezentată de academicienii 
Miron Nicolescu, președintele A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, Horia Hulubei și Gheorghe 
Mihoc.

Cu prilejul prezenței sale la 
Paris, acad. Horia Hulubei a avut 
o întrevedere cu Francis Perrin, 
înalt comisar pentru energie ato
mică, precum și cu alți savanți și 
specialiști ai Comisariatului pentru 
energia atomică cu care a discutat 
despre posibilitatea dezvoltării co
laborării științifice în acest dome
niu între Franța și România.

117 milioane 
de turiști

In raportul prezen
tat la cel de-al 78-lea 
congres al turismu
lui care a avut loc 
la Atena se arată că 
in cursul anului 1965 
cheltuielile eiectuate 
in lume in problemele 
turismului au atins li 
miliarde dolari, iar 
numărul turiștilor a 
fost de 117 milioane.

Congresul a adop
tat o serie de mă
suri menite să ducă 
la Îmbunătățirea tu
rismului international. 
Caracterul popular al 
acestei activități t-a 
determinat pe parti
cipanta la congres să 
denumească turismul 
un „pașaport al păcii",

Filmări 
ultrarapide

ln Uniunea Sovie
tică a fost construit 
un nou aparat de 
proiecție „VSKS-5", 
cu ajutorul căruia se 
pot studia descărcă
rile electrice, modifi
cările plasmei, dina
mica exploziilor și 
alte procese și feno
mene instantanee. 
Proiectarea unui film

înregistrat într-o se
cundă cu acest apa
rat poate dura trei 
zile și trei nopți fără 
întrerupere.

Texte culese 
electronic

ln S.U.A. s-a expe
rimentat recent o 
metodă care permite 
culegerea unui text 
pentru tipar într-un 
ritm de 130 litere pe 
secundă 1 Pe lingă 
marea rapiditate, un 
alt avantaj al noii 
mașini este faptul că 
ea poate culege tex
te cu caractere di
ferite.

Schimbări 
de nume 
în Suedia

Avalanșa de An
dersson! (381 000), Jo
hansson! (365 000), 
Clarssoni (333 000) din 
Suedia creează atitea 
dificultăți. Incit auto
ritățile au hotărît să 
purceadă la o schim
bare de nume pe sca
ră națională. Dar este 
un lucru destul de di
ficil să alegi atitea 
nume noi. Treaba a-

ceasta a lost Încredin
țată mașinilor elec
tronice. tn prezent o 
comisie specială alege 
59 000 din cele mai 
potrivite nume de fa
milie propuse de cre
ierul electronic. O 
parte din ele sint pu
blicate in presă in 
mod periodic pentru 
a sugera doritorilor 
nume noi.

Colierul 
e prea greu

Un singur lucru a 
umbrit fericirea lui 
William Gornalli clnd 
a tost reales pentru 
a treia oară lord pri
mar al orașului Mont
gomery (Anglia): co
lierul oficial simboh- 
zind funcția sa și pe 
care este obligat să 
11 poarte la fiecare 
ceremonie oficială ur
mează să mai crească 
cu încă un meda
lion.

Conform tradiției, 
la fiecare alegere, co
lierului i se adaugă 
un medalion cu nu
mele noului primar 
și data la care a fost 
ales. Anul trecut lun
gimea sa era de doi 
metri... o povară In 
plus destul de grea 
pe umerii unui pri
mar I

HANCIOU —1966
SUCCESE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE

5

Caiac-Canoe Tenis

In zilele de 8—11 iunie specia
liști din unități agricole socialiste, 
consilii agricole regionale și raio
nale din Oltenia. Galați, Dobrogea, 
Banat, Maramureș și Crișana, din 
institute de cercetări, stațiuni ex
perimentale, din învățămîntul su
perior și Consiliul Superior al A- 
griculturii au vizitat și analizat 
lucrări de ameliorare a terenuri
lor nisipoase făcute în unele co
operative agricole de producție din 
raioanele Cărei și Marghita, pre
cum și lucrări de valorificare a 
versanților prin plantații de vii și 
livezi de la Stațiunea experimen
tală agricolă Oradea. Vizitele și re
feratele prezentate contribuie la o 
mai bună orientare a proiectării 
și execuției lucrărilor de amelio
rare și punere în valoare a tere
nurilor nisipoase. (Agerpres)

| AZI
| ÎN
| CAPITALĂ

RUGBI : Steaua — Progresul, te-
■ en Ghencea, ora 11.

I ATLETISM ; Concurs republican j 
(faza orășenească) pentru juniori |

III și copii, pe stadionul Tineretului, | 
de la ora 8,45.

FOTBAL : Steaua — Steagul roșu

I Brașov, stadionul Republicii, ora
17,30 Dinamo Victoria — Știința 
8ucurești, Metalurgistul — Progre- 

Isul, pe stadionul Dinamo, începînd 
de la ora 9,15 în cuplaj.

IMOTOCICLISM : A doua etapă a 
campionatului republican de moto- 
cros, la complexul sportiv Panteli- 

Imon (capătul tramvaiului 14), de la 
ora 10.

IPOLO : Dinamo București — In
dustria lînei Timișoara, la bazinul

Dinamo, de la ora 11.

IÎNOT : Faza orășenească a cam
pionatului republican de juniori și 
seniori, la ștrandul Tineretului, de

| le orele 9 pi IX

în prima zi a „Regatei Stoc
kholm" la caiac-canoe, sportivii 
români au cîștigat 4 din cele 7 
probe programate. A. Igorov a ter
minat învingător în proba de ca
noe (500 m), realizînd timpul de 
2’24”9/10. Vemescu și Sciotnic s-au 
clasat pe primul Ioc la caiac du
blu (500 m), cu rezultatul de 1’43” 
5/10. Au urmat în clasament Nicoa- 
ră și Ivanov. Sportivii români au 
mai cîștigat probele de canoe du
blu (500 m) și caiac —4. Proba de 
caiac simplu a revenit maghiaru
lui Kemecsey, care l-a învins pe 
Vemescu.

Campionul de tenis al României, 
Ion Țiriac, a repurtat un frumos 
succes, cîștigînd sîmbătă după-a- 
miază turneul internațional de la 
Nottingham. în finală. Țiriac l-a 
învins cu 7—5, 6—2 pe Jackie Saul 
(Republica Sud-Africană). Proba 
feminină a revenit jucătoarei Lily 
Vennebor (Olanda), care a între
cut-o cu 6—1, 1—6, 6—4 pe Eva 
Terras (Franța).

în finala probei de dublu mas
culin, cuplul român Ion Țiriac, 
Ilie Năstase a dispus cu 19—17, 
6—1 de Billy Knight, Tony Pic
kard (Anglia).

Am făcut cunoștinfă cu 
Hancioul cu mult înainte da 
a-l vizita : din descrierile 
celor ce l-au cunoscut, ci
tind cite ceva despre el. E 
un oraș renumit, atît prin 
frumusejea priveliștilor na
turale, cîf și prin măiestria 
și hărnicia populației sale.

Cu trenul, distanta Șan- 
hai — Hanciou am par
curs-o în vreo trei ore. 
După ce am lăsat în urmă 
marele oraș cu freamătul 
său neobișnuit și cu peisa
jul său industrial, am stră
bătut o zonă a holdelor de 
grîu de un verde intens ca

China. Primele începuturi în 
meșteșugul țesutului au 
fost făcute aci cu peste 
1 000 de ani în urmă. De a- 
tunci acest meșteșug a evo
luat continuu, afirmîndu-se 
ca o adevărată arfă. Am pu
tut admira talentul și măies
tria țesătorilor de mătase 
chinezi, vizitînd o importan
tă fabrică din oraș.

...Mașina s-a oprit la o 
poartă, undeva în suburbiile 
Hancioului. Pentru cîteva 
clipe am avut senzația că 
am nimerit din greșeală în
tr-o grădină botanică. Un 
covor de iarbă pornea de

de modele realizate în fa
brică abia dacă depășea ci
fra de o sută, iar acum, prin 
combinarea a 30 de culori, 
se execută peste 1 000 de 
sortimente de țesături de 
mătase. Se realizează pro
duse de înaltă ținută artis
tică, incluzînd peisaje, chi
puri de oameni, scene din 
via(a politică, economică și 
culturală, din lumea sportu
lui etc.

Mă interesez cît timp îi 
trebuie unui om pentru a 
învăța să dea viață dese
nului ? Răspunsul este : pen
tru un simplu muncitor sînt

CORESPONDENȚĂ DIN PEKIN

O fază din „deschiderea" cuplajului de rugbi desfășurat ieri pe stadionul 
Constructorul din Capitală : Dinamo-Gloria 18—5 (8—5). In al doilea meci, 

Grivifa Roșie a dispus de Constructorul cu 9—3 (0—0)
Vote : M. Andreescu

marea. Ici-colo se vedeau 
parcele mustind de apă, 
țărani apleeîndu-se asupra 
răsadurilor de orez. Nu e- 
xisfă nici o porjiune de pă- 
mînt care să nu fie lucrat cu 
grijă, redat circuitului agri
col.

Ajungem la destinație pe 
înserat. Ca o pulbere fină, 
noaptea se lasă asupra 
Hancioului, care rămîne lu
minat feeric pînă tîrziu, re- 
flectîndu-și chipul în apele 
de cristal ale lacurilor din 
împrejurimi. Dintre toate, ce! 
mai mare este Lacul de vest 
care se întinde pe o supra
față de 5,5 kilometri pătrafi. 
Pe lacuri sînt risipite nu
meroase insule artificiale pe 
care au fost ridicate pavi
lioane pitorești.

Din cele mai vechi tim
puri zeci de poefi au închi
nat versuri frumuseților a- 
cestui oraș, pictorii i-au 
imortalizat peisajele, sculp
torilor le-a servit ca inspi
rație, iar arhifeefii l-au 
transformat, mai ales în 
anii puterii populare, într-o 
bijuterie.

★
Hancioul e cunoscut ca 

unul din cele mai importan
te centre ale mătăsii din

la intrare, pierzîndu-se în 
interior, unde se răsfirau 
alei străjuite de arbuști și 
copaci dintre cei mai felu
riți, iar florile dispuse în 
ronduri multicolore înmires
mau aerul. Covorul natural 
care ni se înfă)ișa afară a- 
veam să-1 revedem repro
dus în țesăturile din ateliere 
sau în desenele în curs de 
execuție ale proieefanfilor.

Fabrica noastră a fost în
ființată în 1922 — ne spune 
directorul ei, Ție Shi-gen. 
Dar în anii puterii populare 
s-a dezvoltat considera
bil. Cîteva date comparati
ve. In fimp ce suprafața pe 
care întreprinderea o ocupa 
înainte era de 2 000 metri 
pătrafi, noul local se întinde 
pe 50 000 metri păfrafi ; în 
ajunul eliberării Hancioului, 
fabrica avea 42 de munci
tori și dispunea de 17 răz
boaie manuale. în prezen* 
aci lucrează 1 770 de mun
citori, 42 la sută din colec
tivul ei fiind alcătuit din fe
mei. Cele 330 de războaie 
automate cu care este dota
tă fabrica sînt produse la 
Șanhai sau chiar în între
prinderi industriale din Han- 
eiou. înainte vreme, gama

necesari trei ani, dar cel 
pufin zece ani trebuie să 
treacă pentru ca cineva să 
devină un lucrător calificat, 
experimentat.

l-am văzut pe acești oa
meni la lucru. Fiecare o- 
biect pe care îl realizează 
vădește o imaginafie fer
tilă și un dezvoltat 
simj artistic, întruchipează 
măiestria milenară a po
porului chinez, a meșteri
lor săi „cu mîini de aur’ 
care au dăruit lumii atitea 
creafii de artă ; iar toate a- 
ceste însușiri își găsesc 
acum, în anii construcției 
socialiste, un larg cîmp de 
desfășura re.

în atelierele pentru de
sene e liniște. Fiecare stă 
aplecat asupra foilor cu pă
trățele, calculează, măsoară 
distantele, hașurează cu di
ferite culori. Unii măresc a- 
numite lucrări. în forma fi
nită, desenele sînt reprodu
se pe „benzi perforate’, a- 
proape după sistemul folo
sit la mașinile telex, benzi 
care apoi sînt trimise în a- 
teliere, unde războaiele au
tomate și talentul muncitori
lor le transformă în admira

bilele fesături ce le avem 
în fată.

★
...Ceștile au fost umplute, 

iar cei prezen(i sînt invitați 
să soarbă ceaiul aromat cu 
efect înviorător. E un vechi 
obicei chinez, ca oaspeții să 
fie întîmpina(i în acest fel.

în nomenclatorul ce'or 
mai bune calități de ceai 
din China, la loc de frunte 
este inclusă și varietatea 
Lun cin, care se cultivă în 
împrejurimile Hancioului. 
Am avut prilejul de a vizita 
o plantație și a sta de vor
bă cu membrii unei brigăzi 
cultivatoare de ceai, făcînd 
parte din comuna populară 
Lacul de vest. Șeful brigăzii, 
Gan Gin-sui, relatează că 
suprafața culturilor de ceai 
însumează 450 de mu 
(un mu — 1/16 ha.) se
zonul culesului începînd în 
aprilie și terminîndu-se în 
noiembrie. Producfia — a- 
-ată el — a crescut an de 
an. înainte de eliberare re
coltam în medie cite 20 kg 
la mu. In 1957 recolta a 
fost de 76 kg, în 1958 de 
90 kg, iar în 1965 de 125 
kg la mu. La obținerea un.or 
asemenea recolte au contri
buit folosirea pe scară largă 
a îngrășămintelor, extinde
rea refelei de irigații, d:s- 
trugerea dăunătorilor ele. O 
dată cu creșterea produc
ției, s-a îmbunătățit con
tinuu și viafa oamenilor.

Hanciou — un „oraș g-ă- 
dină" care înflorește și se 
dezvoltă. Un oraș în care, 
alături de fermecătoarele 
peisaje naturale, se afir
mă tot mai mult frumusețile 
create de om — fabrici, 
școli, locuințe, așezăminte 
social-culturale — și în care 
făuritorii acestor frumuseți 
își clădesc, ca pe întreg cu
prinsul Chinei, viafa nouă, 
socialistă.

Ion GALAȚEANU
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AZI ALEGERI 
IN SOVIETUL
SUPREM

MOSCOVA (prin telefon de la S. 
Podină). Astăzi, în Uniunea Sovietică 
au loc alegeri de depufați în cele 
două Camere ale Sovietului Su
prem : Sovietul Uniunii și Sovietul 
naționalităților. Candidează repre
zentanți ai celor mai diferite pături 
sociale din toate republicile, regiu
nile și ținuturile țării. Dintre cei 
1 517 candidați înregistrați, aproape 
700 sînf muncitori și colhoznici, 
peste 300 sînf ingineri și tehnicieni, 
200 — agronomi și zootehnicieni ; 
tofodafă, mai mult de 400 sînf 
femei.

Campania care a precedaf alege
rile s-a desfășurat înfr-o atmosferă 
plină de însuflețire. In cadrul comi
siilor electorale au lucrat aproape 
un milion și jumătate de oameni, 
ajutați de un larg acfiv din rîndul 
organizațiilor locale. Zeci de mi
lioane de oameni au participat la 
adunările din întreprinderi, de pe 
șantiere, din colhozuri și sovhozuri, 
în cadrul cărora au fost desemnați 
candidați!.

Campania în vederea alegerilor a 
prilejuit o vastă trecere în revistă a 
realizărilor dobîndife de oamenii 
sovietici în construcția comunistă.

LONDRA. Coloane de manifestanți pentru pace se îndreaptă spre Hyde Park

vml m sud Atacuri ale F.N.E.
în regiunea platourilor înalte

SAIGON 11 (Agerpres), — în re
giunea platourilor înalte din Viet
namul de sud se înregistrează o 
activitate intensă a unităților Fron
tului Național de Eliberare care 
reușesc aproape zilnic să dea lo-

Știrea transferării comandamentului SHAPE

pe teritoriul belgian primită cu

UN VAL DE PROTESTE
BRUXELLES 11 (Agerpres). — Ho

tărîrea guvernului belgian de a ac
cepta transferarea în Belgia o 
Cartierului general suprem al forțe
lor aliate din Europa (SHAPE), 
fără consultarea și aprobarea parla
mentului, pe care se limitează să-l 
„informeze* asupra hotărîrii deja 
luate, a stîrnit în Belgia un val de 
proteste. Numeroase sindicate, 
printre care cele ale corpului di
dactic, concernului electrotehnic

Acec din Charleroi, întreprinderii 
metalurgice La Vestre din Venders 
și altele, au adoptat rezoluții prin 
care protesteazâ împotriva Insta
lării in țarâ a acestui organism mi
litar al N.A.T.O. Consiliul national 
al partidului socialist belgian a 
hotărît ca săptămână viitoare să 
deschidă o dezbatere în legătură 
cu hotărîrea guvernului belgian de 
a admite transferarea sediului 
SHAPE în Belgia.

ZAMBIA: Contramăsuri
(Agerpres). — Un

Ședința Comitetului Executiv
al C. A. E. R

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la întîlnirea cu a- 
legătorii, de la Palatul Congreselor 
din Kremlin, Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a arătat, între altele, că princi
piul permanent al politicii econo
mice a U.R.S.S. a fost și rămîne 
dezvoltarea cu precădere a indus
triei grele, ca temelie a progresu
lui tehnic în toate ramurile eco
nomiei naționale, ca principală 
bază a întăririi capacității de a- 
părare a țării. In același timp, o 
importanță principală are linia 
spre accelerarea dezvoltării in
dustriei ușoare și alimentare, spre 
apropierea ritmului ei de creștere 
de cel al industriei grele. După ce 
a subliniat că pentru nevoile agri
culturii nu au fost alocate nici
odată atîtea fonduri ca în actualul 
cincinal, vorbitorul a menționat o 
serie de date în legătură cu pre
vederile planului cincinal. Secre
tarul general al C.C. al P.C.U.S. a 
arătat, în continuare, că partidul 
consideră participarea activă a tu
turor oamenilor muncii la rezol
varea problemelor obștești și de 
stat drept esența democrației so
cialiste.

Abordînd unele probleme ale si
tuației internaționale, L. Brejnev 
a amintit că țelul politicii externe 
sovietice constă în lupta consec
ventă și hotărîtă împotriva poli
ticii agresive a imperialismului, 
pentru pace și preîntâmpinarea 
unui război mondir’ termo-nu- 
clear, pentru atârn .ea principii
lor coexistenței pașnice a statelor 
cu orînduiri sociale diferite. „Im
perialismul dispune încă de forțe 
considerabile și folosește orice po
sibilitate pentru a trece la contra
atac", a spus L. I. Brejnev, citind 
războiul dus de S.U.A. în Vietnam, 
provocările lor împotriva Cubei, 
uneltirile împotriva țărilor care 
s-au eliberat de colonialism, 
renașterea militarismului german 
în R. F. Germană și pretențiile lui 
revanșarde. Secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. a arătat că în a- 
ceste condiții poporul sovietic va 
menține forțele armate ale țării „la 
cel mai înalt nivel al tehnicii mi
litare moderne și va asigura și pe 
viitor superioritatea armatei noas
tre, pentru ca ea să fie gata în 
orice moment să dea o ripostă ni
micitoare agresorilor". „Cheltuie

lile pentru armată și armament 
constituie o mare greutate pentru 
bugetul nostru, pentru economia 
națională. Noi am dori să accele
răm înaintarea spre comunism, să 
aruncăm de pe umerii noștri mă
car o parte a acestei greutăți. Dar 
situația nu permite deocamdată să 
facem acest lucru".

Vorbitorul a subliniat că „fără
delegile împotriva poporului vietna
mez au dus la o izolare crescîndă 
a S.U.A. pe arena mondială". Tot
odată, el a reafirmat că „U.R.S.S. și 
celelalte țări socialiste acordă și 
vor acorda în proporții crescînde 
ajutorul necesar luptei juste a po
porului vietnamez"

în legătură cj relațiile P.C.U.S. 
cu alte partide comuniste, vorbito
rul a spus : Noi considerăm ca o 
datorie a noastră ca împreună cu 
alte partide frățești, să lucrăm ho- 
țărît, cu răbdare, perseverent, în 
numele unității comuniștilor din 
întreaga lume, pe baza principială 
a marxism-leninismului.

Situația din Europa — a
L. Brejnev — „ascunde .._____
serioase". El a amintit în primul 
rînd „pretențiile revanșarde ale mi- 
litariștilor vest-germani. încercări
le lor susținute de a obține, cu a- 
jutorul S.U.A., accesul la arma nu
cleară". Vorbitorul a declarat că 
„este important să se ajungă la o 
cotitură radicală în problemele 
europene". Europa trebuie să devi
nă „continentul păcii și securității 
colective, țel pe care noi îl consi
derăm ca fiind realist". Vorbitorul 
a constatat că în relațiile dintre 
U.R.S.S. și o serie de puteri vest- 
europene s-au făcut „cotituri pozi
tive", citind în acest sens dezvolta
rea continuă a relațiilor sovîeto- 
franceze, îmbunătățirea relațiilor 
cu Italia, dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor cu Finlanda, Suedia. Da
nemarca și o serie de alte state.

în încheiere, Leonid Brejnev a 
declarat că rezolvarea „celor două 
probleme de cea mai mare impor
tanță — încetarea agresiunii ameri
cane din Vietnam și asigurarea se
curității europene — ar .schimba 
întreaga situație din lume și ar u- 
șura realizarea altor țeluri impor
tante pentru popoarele din lumea 
întreagă, cum sînt încetarea cursei 
înarmărilor, nediseminarea 
nucleare, dezarmarea 
control".

vituri puternice trupelor interven- 
ționiste.

După cum menționează agenția 
V.N.A., un convoi de vehicule a- 
mericane a căzut într-o ambuscadă 
a forțelor patriotice, la 13 km sud 
de Chou Thanh. A avut loc o scur
tă bătălie încheiată cu victoria pa- 
trioților care au distrus 43 de 
tancuri și care de luptă, capturînd 
importante muniții. De asemenea, 
în provincia Gia Lai, forțele pa
triotice au încercuit și distrus un 
batalion al diviziei a 25-a ameri
cane. Cinci elicoptere și un avion 
au fost doborîte.

LUSAKA 11 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Transporturilor a anunțat că gu
vernul Zambiei a hotărît introdu
cerea unor măsuri speciale privind 
instituirea controlului asupra echi
pamentului feroviar existent în 
țară. Potrivit observatorilor, aceas
tă măsură a fost adoptată în legă
tură cu intențiile autorităților rho- 
desiene de a întrerupe linia ferată

Ministrul de externe
al României

spus 
pericole

armei 
generală sub

Declarația M.A. E
al R. D. Vietnam

HANOI 11 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție în care condamnă sprijinul pe 
care guvernul vest-german îl acor
dă guvernului S.U.A. în războiul din 
Vietnamul de sud. în declarație se 
arată că în timpul vizitei recente în 
Statele Unite, ministrul vest-german 

i livrezeal apărării s-a angajat să
S.U.A. noi cantități de piese de arti
lerie, muniții și echipament militar 
în valoare de 300 milioane mărci 
pentru războiul din Vietnam.

Este clar — se spune în declara
ție — că guvernul Germaniei occi
dentale colaborează tot mai strîns cu 
guvernul S.U.A. îo războiul de agre
siune din Vietnamul de sud, in 
schimbul unul ajutor tot mai puter
nic din partea Statelor Unite pentru 
politica sa agresivă și revanșardă în 
Europa.

ce leagă cele două țări și care este 
administrată de compania comună 
de cale ferată. Prin aceasta, regi
mul de la Salisbury — căruia gu
vernul de la Lusaka i-a refuzat 
plata anticipată a tarifelor pentru 
transporturile zambiene — urmă
rește să lipsească Zambia de posi
bilități de transport pentru expor
turile sale.

între 7 și 11 iunie a avut loc la 
Moscova cea de-a 23-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliu
lui de. Ajutor Economic Reciproc. 
La ședință au participat: S. To
dorov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, vice
președinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovacia, W. Rumpf, 
ministrul finanțelor, membru al 
Prezidiului Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
Ț. Davaadorj, prim-vicepreședinte 
al Comitetului pentru 
economică de pe lingă 
de Miniștri al Republicii 
Mongole, P. Jaroszewicz, 
ședințe al Consiliului de 
al Republicii Populare Polone, Gh. 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, A. Apro, vice
președinte al Guvernului Revolu-

colaborare 
Consiliul 
Populare 
vicepre- 
Miniștri

ționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste. 
Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de P. Jaroszewicz, 
reprezentantul Republicii Popu
lare Polone, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone.

La ședința Comitetului Executiv 
a fost elaborat raportul Comitetu
lui Executiv cu privire la activi
tatea Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și sarcinile viitoare 
ale colaborării economice a țărilor 
membre ale C.A.E.R., pentru a fi 
prezentat la sesiunea a 20-a a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească, deplină înțe
legere reciprocă și unitate de pă
reri.

CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE JANEIRO

ATMOSFERĂ ÎNCORDATĂ
BUDAPESTA IN PANAMA

Ambasadorul român
primit de 

secretarul general 
al C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 
11 iunie, L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe Comeliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, la cererea 
acestuia. A avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

La convorbire au fost 
A. A. Gromîko, ministrul 
lor externe al U.R.S.S., și
rinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S.

ww „Dosarul Ruby
va fi repus pe rol

pătruns în închisoarea 
din Dallas și l-a împuș
cat, în fața milioanelor 
de telespectatori, pe 
Lee Oswald, asasinul 
prezumtiv al fostului 
președinte John Ken
nedy. Dacă se va do
vedi că 
nici un 
mintal va 
ispășească 
pronunțată la 14 martie 
1964.

DALLAS 11 (Ager
pres). — Tribunalul din 
Dallas (statul Texas) 
reia luni procesul lui 

Jack Ruby, urmînd 
să se pronunțe asupra 
stării mintale a aces
tuia. Judecătorul Louis 
Holland a refuzat ce
rerea avocaților lui 
Ruby de amînare a pro
cesului sub pretextul că 
termenul pentru com
pletarea pieselor aflate 
la dosar nu ar fi fost

suficient. El a ordonat, 
de asemenea, trecerea 
la selectarea celor 12 
juraji care vor judeca 
procesul.

Tribunalul va trebui 
să hotărască în două 
chestiuni. Prima, dacă 
Jack Ruby se află acum 
în posesia tuturor fa
cultăților sale mintale, 
iar a doua, dacă acesta 
a fost în toate facultă
țile în momentul cînd 
la 24 noiembrie 1963 a

primit
de Jânos Kâdâr

BUDAPESTA 11 — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, transmi
te : La 11 iunie, Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a primit pe Mihail Roșianu, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, cu prilejul ple
cării sale definitive din R. P. Un
gară. Convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej s-a desfășurat în- 

atmosferă caldă, de prietenie.

prezenți 
afaceri- 
T. Ma-

nu a suferit 
deranjament 
trebui să-și 

pedeapsa

Miting electoral la Roma. Astăzi în
cep alegerile administrative provin
ciale și comunale, ce se vor desfă
șura în 378 de centre din Italia, a- 
vînd în total o populație de aproxi- | 

motiv 7 milioane de locuitori.

ce
ha- 

Ia

Mica republică Pa
nama din America 
Centrală cunoaște de 
cîteva zile o atmos
feră de intensă agita
ție, apreciată de unii 
observatori drepf un 
posibil preludiu la e- 
venimente similare 
celor petrecute la în
ceputul anului 1964. 
(Trupele americane 
au deschis atunci fo
cul împotriva mani- 
festanțiloi care 
reau revizuirea 
țațelor privitoare
drepturile S.U.A. asu
pra zonei Canalului 
Panama, provocînd 
numeroși morți și ră
niți).

Cauza imediată a 
actualelor tulburări a 
fost asasinarea de 
către poliție a unul 
lider al studenților, 
pe nume Juan Navas 
Pajaro La foarte 
scurt timp, străzile 
capitalei și ale impor
tantului oraș Colon 
s-au umplut de mani- 
festanți ce scandau 
lozinci ostile guver
nului și cereau pe
depsirea vinovaților. 
Autoritățile au decre-

tat închiderea univer
sității naționale și a 
școlilor secundare, 
întărind totodată su
pravegherea puncte
lor strategice din cele 
două orașe și re- 
curgînd la violențe 
împotriva studenților.

La Colon, o mare 
mulțime adunată la 
înmormîntarea stu
dentului asasinat a 
fost atacată de deta
șamente ale poliției, 
cu care prilej două 
persoane au fost u- 
cfse și peste 40 ră
nite.

în aceeași zi, mani
festațiile s-au extins 
și în capitală sub lo
zinci chemind po
porul la rezistență.

După ultimele știri 
sosite din capitala 
panameză, atmosfera 
continuă să lămînă 
încărcată. Autorități
le procedează la a- 
resfări în rîndurile 
„instigatorilor” și la 
aplicarea unei serii 
de măsuri restrictive 
privind regimul cir
culației pe străzi în 
timpul nopții, Interzi
cerea adunărilor, în-

cercuirea InstiL Joi 
de învățămînt cu pa
trule militare etc. 
Garda națională a 
fost întărită cu noi 
contingente în capi
tală și s-a trecut la 
patrularea neîntre
ruptă a străzilor pen
tru a evita recrudes
cența demonstrațiilor.

De fapt, tulburările 
din Panama sînt ge
nerate de dominația 
nord-americană în 
zona canalului, sursă 
aproape permanentă 
de conflicte în ultima 
jumătate de secol. Se 
știe că retrocedarea 
zonei canalului a 
constituit dintotdea- 
una o revendicare de 
bază a forțelor pa
triotice și progresiste 
panameze. De altfel, 
multe dintre pancar
tele arborate în aces
te zile de studenții 
participanțl la mani
festațiile de protest 
conțin apeluri la in
tensificarea luptei 
pentru dobîndirea su
veranității asupra ca
nalului.

Vcisile OROS

întrevedere franco-americană
PARIS 11 (Agerpres). — Preșe

dintele de Gaulle a primit sîm- 
bătă pe ambasadorul S.U.A. la Pa
ris, Charles Bohlen. Ambasado
rul american, scrie France Presse, 
a fost interesat să afle une
le amănunte în legătură cu a- 
propiata vizită oficială a președin
telui de Gaulle în Uniunea Sovie
tică. Generalul de Gaulle, serie 
agenția, a amintit interlocutorului 
că vizita sa în Uniunea Sovietică 
se înscrie în planul general al po
liticii franceze de apropiere cu ță
rile din răsărit, în ansamblu, ca și

cu cele din vest, politică confir
mată de altfel și de recentele vi
zite efectuate de ministrul de ex
terne al Franței, Maurice Couve 
de Murville, în România, Bulgaria 
și Polonia și reafirmată de acesta 
la ultima sesiune de la Bruxelles 
a Consiliului ministerial al N.A.T.O. ,.

Pe de altă parte, întrevederea 
Bohlen — de Gaulle este pusă în 
legătură și cu negocierile care ur
mează să înceapă săptămîna vii
toare la Paris între Franța și 
S.U.A. cu privire la bazele ameri
cane de pe teritoriul francez.

Cea mai populată țară 
africană — Nigeria — 
cunoaște din nou zile 

de tensiune. De peste o săp- 
tămînă în regiunea nordică 
au loc tulburări soldate cu 
numeroase victime. Intr-o 
serie de emirate din aceas
tă parte a țării, la ordinul 
șefilor feudali, grupuri de 
demonstranți au ieșit pe 
străzile orașelor, cerînd de
misia guvernului generalu
lui Ironsi.

Principala cauză a inci
dentelor o constituie împo
trivirea cercurilor conserva
toare fajă de hotărîrea gu
vernului de a aboli sistemul 
federal al Nigeriei, în care 
regiunile grupate mai ales 
pe considerente efnico-reli- 
gioase se bucurau de pri- 

depășind compe- 
central.

fiilor
împotriva numeroșilor con
ducători locali care înfăptu
iesc o politică „personală* 
ignorînd interesele statului, 
a fost primită de șefii reli
gioși și tribali cu vădită osti
litate.

Zilele trecute elementele

publice, îndreptată ceastă acțiune se vădește 
opozifia forfelor retrograde 
fa)ă de orice progres pe ca
lea întăririi unității naționale 
a sfatului nigerian.

Fărîmifarea sfatului con
form unei scheme lăsate 
încă de foștii stăpînifori co
loniali, cu scopul de a în-

neîntreruptele disensiuni 
dintre diversele regiuni ale 
Nigeriei. Această acțiune a 
armatei a fost primită atunci 
cu satisfacție de către ma
joritatea populației, fiind a- 
preciată mai ales ca o încer
care de a preînfîmpina dez
membrarea țării. Potrivif de-

m KINSHASA. Postul național congolez de 
radio a anunțat că unități ale armatei și 

poliției congoleze au descoperit într-o clădire 
din capitala țării 32 de lăzi cu arme și mu
niții de proveniență belgiană.
■ NEW YORK. Invocînd legea Magnuson 

referitoare la „asigurarea apărării și secu
rității zonelor portuare ale S.U.A.", poliția 
de coastă a S.U.A. a anunțat că a interzis 
intrarea navei cubane „Cerro Pelado" în por
tul San Juan din Porto Rico. La bordul na
vei se află 364 de sportivi cubanezi, care ur
mează să participe la tradiționalele întreceri 
sportive dintre țările Americii Centrale și ale 
zonei Mării Caraibilor. Comitetul olimpic din 
Porto Rico s-a oferit să asigure transportul 
sportivilor din Cuba pe o altă navă.

■ BERLIN. Sîmbătă după-amiază la Mark
kleeberg a avut loc deschiderea oficială 

a celei de-a 14-a Expoziții agricole a R.D.G. 
Cuvîntul de deschidere a fost rostit de 
Georg Ewald, președintele Consiliului de Stat 
al Agriculturii din R.D.G. La deschidere a 
participat o delegație română, condusă de 
Nicolae Ionescu, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Noi baze pe K

fectuarea lucrărilor agri
cole în localitățile Kad- 
hena și Zusikavamura. 
Deja o mare parte din te
ritoriul acestei insule este 
folosită de S.U.A. în 
scopuri militare. Partidul 
socialist din Japonia a 
dat publicității o declara
ție în care arată că lărgi
rea bazelor militare are 
drept scop prelungirea 
dominației Statelor 
asupra insulelor 
neze.

TOKIO 11 (Agerpres). 
— Adunarea legislativă a 
insulelor Riukiu a adop
tat vineri în unanimitate 
o rezoluție în care con
damnă planurile coman
damentului american din 
aceste insule de a rechi
ziționa unele terenuri ale 
țăranilor din Okinawa în 
vederea lărgirii bazelor 
militare ale S.U.A. în a- 
ceastă insulă. Comanda
mentul american, anun- 
tînd populația despre in
tențiile sale, a interzis e-

din afaceri tenebroase pe 
seama statului, din „cadou
rile” de milioane oferite de 
monopolurile occidentale în 
schimbul accesului lor neli
mitat la bogățiile țării, sînt 
nemulțumite și de măsurile 
luate de guvern împotriva 
corupției. E drepf, guvernul 
militar nu împiedică infil
trarea monopolurilor în e- 
conomia țării, dar pretinde 
ca veniturile care intrau 
pînă acum în buzunare par
ticulare să revină sfatului.

Un comunicat oficial dez
văluie amestecul unor „per
soane străine' în tulburările 
ce au loc în țară, cu scopul 
de a împiedica înfăptuirea 
măsurilor preconizate de 
guvern. Comunicatul preci
zează că guvernul nu va 
ezita să „ia măsuri adec
vate fajă de acei așa-numiți 
prieteni ai Nigeriei, indife
rent care este statutul de 
care beneficiază acești 
străini, sau față de nigerie
nii care colaborează cu ei*. 
Amestecul direct al cercu
rilor neocolonialisfe engleze 
și americane în treburile 
Nigeriei, încurajînd forțele 
reacționare interne, dove
dește că imperialiștii recurg 
și de data aceasta la bine
cunoscutele lor mijloace de 
presiune pentru a împie
dica înaintarea Nigeriei, ca 
și a altor țări care și-au cu
cerit recent independența, 
pe calea progresului.

Augustin BUMBAC

I

din nigeria
COMENTARIU

greuna consolidarea 
pendenței și a-și

■ BELGRAD. Șahinșahul Iranului, Moham- 
™ mad Reza Pahlavi Aryamehr, și-a în
cheiat sîmbătă vizita în R.S.F. Iugoslavia.

Substratul tulburărilor
larg.în 

japonezi 
pe 40 de
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vilegii, 
tența guvernului
Șefii tribali, din nordul țării, 
dispun de puteri considera
bile în teritoriile în care își 
exercită autoritatea, pose- 
dînd propriile lor consilii, 
unități de poliție, închisori. 
Ei au dreptul să judece, să 
perceapă impozite, să orga
nizeze învățămînful elemen
tar și religios și domnesc 
practic ca suverani absoluți. 
Sub vechiul regim, cercurile 
politice și religioase din 
nord se bucurau de o mare 
influență în conducerea tre
burilor țării. Măsurile avînd 
drept scop trecerea în com
petența guvernului a tuturor 
acestor atribuții, ca și hotă
rîrea de centralizare a func-

conservatoare din nord s-au 
adunat în orașul Kaduna și 
au adresat guvernului un 
memorandum în care se 
pronunțau categoric împo
triva hotărîrilor luate de e- 
chipa generalului Ironsi. 
Observatorii consideră că 
memorandumul cuprinde de 
fapt un ultimatum : averti- 
zînd că dacă guvernul nu 
renunță la hotărîrile sale, 
regiunile din nord vor re
curge la secesiune. în a-

inde- 
putea 

menține influența în Nigeria 
a constituit și constituie o 
serioasă piedică în calea 
mobilizării eforturilor între
gului popor spre lichidarea 
moștenirii coloniale. Unul 
din motivele declarate ale 
loviturii de sfat, în urma că
reia a venit la putere ar
mata, a fosf și acela al ne
cesității de a scoate țara din 
haosul în care o aruncaseră

clarajiei generalului Ironsi 
scopul actualului guvern 
este crearea unei Nigerii 
unite. în acest sens, în afara 
măsurilor amintite a fost în
ființată o comisie pentru re
vizuirea vechii consfitufii 
ce era o piedică în înfăp
tuirea unității nafionale și 
crearea unui guvern central, 
care să-și exercite atribuțiile 
în întreaga tară.

Nobilimea feudală și aris
tocrația birocratică răsărită

| MOSCOVA. Agenția TASS anunță că la 
13 iunie președintele Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, va pleca 
într-o vizită oficială în Finlanda, la invitația 
președintelui Finlandei, Urho Kekkonen.
M CAIRO. La Universitatea din Alexandria 

a avut loc festivitatea înmînării unor 
volume românești din domeniul științei, lite
raturii precum și albume de artă din partea 
Bibliotecii centrale de Stat. Au participat 
membrii corpului didactic, în frunte cu dr. 
Abdel Rahman el-Sadr, prorectorul Universi
tății din Alexandria. A fost prezent Mircea 
Nicolaescu, ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Cairo.

Unite 
japo-

întîlnire 
Sute de 
îmbarcați 
vase au organizat 
o demonstrație pe 
mare cerînd retro
cedarea insulei O- 
kinawa, retragerea 
tuturor trupelor a- 
mericane de pe te

ritoriul Japoniei


