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ÎNTÎLNIREA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT
CU ACTIVUL DE PARTID DIN REGIUNEA OLTENIA

în seara zilei de luni 18 iu
nie, în cadrul vizitei în regiu
nea Oltenia, conducătorii de partid 
și de stat s-au întîlnit cu ac
tivul de partid al regiunii, luînd 
parte la o masă tovărășească.

Au fost prezenți conducătorii or
ganelor locale de partid, de stat șl 
obștești, vechi membri de partid, 

I conducători de întreprinderi și uni
tăți agricole socialiste, muncitori și 

I țărani cooperatori fruntași, oameni 
[ide știință, artă și cultură, generali 
ți ofițeri superiori.

Luind cuvîntul, tovarășul Ion 
Stănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Oltenia, a exprimat 
Încă o dată, în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor regiunii, 
bucuria de a primi vizita conducă
torilor de partid și de stat, calda 
mulțumire pentru aprecierile și 
prețioasele indicații date cu acest 
prilej.

Noi — a subliniat vorbitorul — 
avem în regiune condiții, mari re
zerve materiale și spirituale care 
ne îndreptățesc să ne angajăm ca 
In viitor să obținem noi și impor
tante realizări. Angajamentul nos
tru se bazează pe hărnicia și pa
siunea muncitorilor, a țăranilor co
operatori și intelectualilor, pentru 
care comuniștii — continuatori al 
eroicelor tradiții revoluționare ale 
poporului nostru — au devenit un 

. viu și însuflețitor exemplu. Ne ba
zăm pe maturitatea politică și or
ganizatorică a organizației regiona
le de partid care numără peste 
100 000 de membri. Avem în vede
re. în aceeași măsură, iscusința oa
menilor acestor meleaguri — și care 
ți-a găsit expresie, în zilele noas
tre, în făurirea pentru prima oară 
în țară a locomotivelor Diesel-e- 
lectrice, în săparea de sonde la 

, mari adîncimi, în deprinderea me- 
, seriilor de miner și de chimist, în 

lupta pentru a smulge pămîntului 
recolte tot mai bogate. Chezășia vi
itoarelor noastre succese și împli
niri socialiste o constituie politica 
înțeleaptă a încercatului nostru 
partid comunist, condus de cei mai 
buni și iubiți fii ai poporului.

A luat apoi cuvîntul Gheorghe 
Jianu, vechi membru de partid. 
.Vă mărturisesc — a spus el — că 

I poezii n-am făcut niciodată, deși 
■ în viața mea n-am avut condeiul 

departe. Dar în aceste clipe mă 
gîndesc la faptul că astăzi totul 
este atît de frumos, adînc și bun, 
mă gîndesc la țara noastră înflo
ritoare, la steagul sub care luptăm, 
la partidul nostru iubit — și simt 
cum poezia se naște parcă de la 

i «ine.
i Pentru a fi ceea ce sîntem azi 
i partidul a gîndit și a luptat. Și tot 
[ partidul nostru comunist chezășu- 
| lește frumusețea viitoare a acestor 
i’ locuri, dintre Paring și Dunăre, din
iijtre Olt și Cerna, frumusețea între- 
I gii Românii socialiste. Iată de ce eu, 

ca și alți tovarăși care mă încon
joară, trăim ceea ce se cheamă a- 
devărata tinerețe fără bătrînețe.

\ Căci ne numărăm anii din au

în vizita la Uzinele mecanice din Tr. Severin

gust 1044, ca de la o adevărată 
facere a lumii noastre.

în cuvîntul său, Nicolae Voie», 
lăcătuș la uzinele „Electroputere“ 
din Craiova, a spus: Ați venit 
în mijlocul nostru, ne-ați dat sfa
tul cel bun, ne-ați arătat perspec
tiva muncii noastre, v-ați intere
sat cu grijă de conducători cum 
muncim, cum trăim, ce planuri de 
viitor avem și cum luptăm spre 
a ne dovedi prin întreaga noastră 
activitate muncitori înaintați, con
structori ai mărețului edificiu al 
societății socialiste. Ne-am simțit 
mîndri că vă putem înfățișa pri
mele succese obținute în îndepli
nirea sarcinilor mărețe trasate de 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului nostru iubit. Permiteți-mi să 
folosesc cuvinte din limbajul nos
tru de muncă pentru a spune din 
inimă că recunoștința noastră față 
de partid are strălucirea, căldura 
și puterea miilor de volți.

în cuvîntul său, prorectorul noii 
universități craiovene, profesor 
doctor docent, Mircea Oprean, a 
scos în evidență că studenții și 
cadrele didactice, animați de ma
rile idealuri concretizate în Di
rectivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R., freamătă de dorința de a 
asimila cele mai noi cuceriri ale 
științei, de a obține cît mai im
portante cuceriri în cercetarea 
științifică. în această ordine de 
idei, vorbitorul s-a referit la cer
cetările încununate de succes ale 
specialiștilor craioveni privind re
darea rodniciei unor pămînturi ne
productive. Oamenii de știință, 
cercetătorii din toate domeniile — 
a subliniat ei — au înțeles că cer
cetarea științifică este astăzi o 
problemă de partid, cu o profundă 
semnificație patriotică. Acest mare 
adevăr însuflețește colectivul de 
cadre didactice al tinerei Univer
sități craiovene.

Exprimînd simțămintele între
gului tineret din Oltenia, dragos
tea acestuia fierbinte față de Par
tidul Comunist Român, care a 
asigurat tinerilor minunate con
diții de împlinire a energiei și 
talentului, de înflorire a virtuți
lor lor, primul secretar al Comi
tetului regional al U.T.C., Ștefan 
Negreț, a spus : Am moștenit de 
la străbuni, de la toți glorioșii 
noștri înaintași, dîrzenia în luptă 
pentru binele patriei. Am în
vățat de la Brâncuși să fim în
drăzneți cînd construim și de la 
Arghezi să cîntăm meșteșugit fru
musețea plaiurilor pe care trăim. 
Sîntem mîndri că aceste virtuți, 
înnobilate de învățătura partidului, 
Ie putem pune cu deplină dăruire 
în slujba poporului nostru, stăpîn 
pe destinele sale. Considerați 
emoția tinerilor care v-au întîm- 
pinat pretutindeni pe meleagurile 
regiunii Oltenia ca un cald și 
sincer omagiu pe care vl-1 aduce 
o generație fericită, luminată de 
soarele socialismului.

Sînt mîndră că femeile din 
comuna Goicea — a spus țăranca 
cooperatoare Flore» Gigea — m-au 
delegat să exprim la această în- 
tîlnire gîndurile lor. Ați vizitat

Pe șantierul de la Porțile de Fier

Ieri cele două cooperative agri
cole de producție în care ne-am 
unit, din îndemnul partidului, pă- 
mîntul și puterea. Tot așa ne-am 
bucurat să vă arătăm satele noas
tre în care am înălțat lăcașuri de 
cultură de toată fala. Nu ne-am 
mulțumit să avem doar hambarul 
plin; am deprins bucuria de a ne

Cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Continuare 
în pag. IlI-a)

[ Dragi tovarăși,

Timp de două zile am vizitat cî- 
teva din raioanele regiunii Oltenia, 
cîteva din marile întreprinderi 
construite în anii socialismului, 
cooperative de producție agricole, 
Universitatea — sau, mai bine zis, 
viitoarea universitate Craiova — 
ne-am întîlnit cu muncitori, țărani, 
intelectuali din Craiova și din ra
ioanele regiunii Oltenia — bărbați,

odihni într-un parc, de a merge 
cît mai des la spectacole, de a citi, 
de a urmări programele de radio 
și televiziune, de a ne întrece 
care să-și facă o casă mai fru
moasă decît alta. Partidul ne înva
ță să ștergem tot mal mult deose
birea dintre oraș și sat, cum • nici 
n-am fi gindit altădată.

femei, bătrîni, tineri. Aș putea 
, spune că, într-un fel sau altul, 

ne-am întîlnit cu sute de mii de 
cetățeni ai regiunii Oltenia.

E greu de redat în cuvinte Im
presiile acestei vizite, pentru că 

: ele sînt deosebit de bogate, de 
multilaterale.

Am apreciat entuziasmul și pri
ceperea cu care oamenii muncii 
din Oltenia înfăptuiesc hotărîrile 
partidului. Am văzut manifestă
rile de dragoste, de încredere ne
mărginită în politica partidului 

! nostru — încredere întrutotul în- 
; dreptățltă, întrucît întreaga activi- 
| tate a partidului, a Comitetului său 
| Central corespunde pe deplin in- 
i tereselor vitale ale poporului nos- 
| tru. Această încredere este rezul- 
| tatul faptului că în anii socialis

mului s-au obținut succese remar- 
I cabile în dezvoltarea industriei, a- 
1 griculturii, științei, culturii, în 
i creșterea nivelului de viață al tu- 
i turor oamenilor muncii.

In acești ani Oltenia a cunoscut 
și ea o puternică dezvoltare. In 
timp ce în trecut existau aici doar 
cîteva întreprinderi industriale, cu 
un număr mic de muncitori, astăzi 
Oltenia posedă asemenea uzine ca 

j „Electroputere", o mîndrie a elec
trotehnicii României socialiste; 
produce petrol, cărbune, ceea ce 
nici nu se putea concepe în trecut. 
S-a ridicat agricultura, pe vremuri 
destul de înapoiată. Masele largi 
beneficiază din plin de cultură, 
învățămînt, știință — inaccesibile 
în trecut. In puternica dezvoltare 
cunoscută de Oltenia, ca și de ce
lelalte regiuni ale patriei, își gă
sește expresie politica partidului 
nostru de ridicare armonioasă, e- 
conomică și culturală, a întregii 
țări, de creștere a nivelului de 
viață al întregului popor. Numai 
astfel se creează condițiile desă- 
vîrșirii cu succes a construcției 
socialiste și trecerii în viitor la 
construirea societății comuniste.

După cum știți, Congresul al 
IX-lea a elaborat un program larg 
de dezvoltare privind toate dome
niile activității sociale. In centrul 
preocupărilor partidului se află în 
continuare dezvoltarea industriei, 
și îndeosebi a industriei grele.

Livezile se extind, 
dar să crească 

și producția de fructe
Ing. Gh. STANCIU

director general în Consiliul Superior al Agriculturii

Cuvintele mele nu pot spune tot 
ce-mi simte inima. Dar în timpul 
vizitei dumneavoastră prin Goi
cea și prin alte comune ați privit 
în ochii noștri și ai copiilor noștri, 
ați citit fericirea noastră ca în- 
tr-o carte luminoasă. Vă aducem 
din nou astăzi cele mai calde urări 
de sănătate și viață lungă spre fe
ricirea patriei.

Cele 340 000 ha de 
livezi reprezintă o 
însemnată bogăție na
țională. Pe baza Di
rectivelor Congresu
lui al IX-lea al parti
dului, In perioada 
1966—1970 urmează să 
se extindă suprafețele 
de pomi cu încă 80 000 
ha, și, paralel, să se 
asigure creșterea însem
nată a producției de 
fructe. Există coiidiții 
pentru realizarea a- 
cestor obiective. Con
siliul Superior al A- 
griculturii dispune de 
un plan director, ba
zat pe rezultatele 
științei, privind ra- 
ionarea și microra- 
ionarea pomiculturii 
pe teritoriul țării și 
al fiecărei unități a- 
gricole. De asemenea 
s-a creat o rețea or
ganizată de unități 
producătoare de ma
terial săditor. Statul 
a pus la dispoziția 
cooperativelor agrico
le credite pe termen 
lung pentru înființa
rea de livezi etc.

In ultimii ani, în co
operativele agricole ca 
și în gospodăriile a- 
gricole de stat au 
fost efectuate plan
tații în masiv pe su
prafețe mari. In a- 
proape 1 000 de co
operative agricole de 
producfie suprafața me
die a plantațiilor este 
de peste 130 ha.

Primele recolte ob
ținute de cooperative
le agricole din regiu
nile Argeș, Ploiești, 
Cluj etc., din planta
țiile tinere sînt deo
sebit de convingătoa
re. în 196S, cooperativa 
agricolă de producfie 
Unguraș, raionul Dej, 
a realizat de pe cele 
285 ha livezi un venit 
de peste 3 450 000 lei; 
cea din Domnești, ra

ionul Muscel — 1 200 000 
lei.

Plantațiile efectua
te pe mari suprafețe, 
în ultimii ani, au de
terminat schimbarea 
structurii livezilor în fa
voarea unor specii de
ficitare în trecut și a so
iurilor valoroase. Peste 
45 la sută din patri
moniul pomicol îl re
prezintă livezile ti
nere, încă neintrate 
pe rod, în care mărul 
și părul dețin la un 
loc aproape 40 la sută 
(față de 15 la sută în 
livezile vechi). în u- 
nitățile socialiste s-au 
plantat peste 30 000 
ha cu meri din soiul 
Ionathan, 20 000 ha 
cu pruni din renumi
tul soi de masă Tu- 
leu gras, 5 000 ha de 
cireși din soiuri cu 
fructul pietros etc. 
Aceasta reprezintă 
o garanție serioasă 
pentru creșterea pro
ducției de fructe.

Rezultatele obținu
te în pomicultură nu 
sînt, însă, la nivelul 
posibilităților. Princi
palul neajuns semna
lat în multe unități, II 
constituie. mai ales, 
nivelul scăzut al recol
telor de fructe și cali
tatea acestora. Această 
stare de lucruri este 
determinată, în pri
mul rînd, de calita
tea plantațiilor și 
mai ales de nivelul 
agrotehnicii care se 
aplică în pomicultură. 
Datorită faptului că 
numeroase livezi nu 
sînt îngrijite cores
punzător, pomii dau 
producții mici, iar cei 
tineri se dezvoltă 
încet.

O problemă impor
tantă, care trebuie re
zolvată în concordan
tă cu cerințele agro
tehnicii, este întreți

nerea solului din livezi. 
Peste 50 la sută din 
plantații se află pe 
terenuri unde nu se 
aplică lucrarea solu
lui. Această situație 
este caracteristică mai 
ales pentru coopera
tivele agricole din re
giunile Brașov, Hu
nedoara, Maramureș, 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Cluj, unde 
și nivelul producții
lor de fructe este 
scăzut.

După cum a dovedit 
experiența regiunii 
Argeș, lucrarea solului 
In livezi, pe lingă efec
tul bun asupra creșterii 
pomilor, are și avanta
jul că mărește suprafa
ța pentru unele culturi 
agroalimentare șl fu
rajere: cartofi, legu
me, sfeclă de zahăr, 
mazăre etc., care a- 
sigură recuperarea ra
pidă a cheltuielilor 
pentru înființarea 
plantațiilor. Coopera
tivele agricole Le- 
rești, Suslănești, Va
lea Mare-Pravăț, re
giunea Argeș, au ob
ținut cîte 14 000 kg 
cartofi la hectar, iar 
o-’a din Cîmpulung- 
Muscel — 32 000 kg 
sfeclă de zahăr pen
tru furaje. Prin ur
mare, prima șl cea mal 
urgentă măsură în li
vezi trebuie să o con
stituie lucrarea terenu
lui șl promovarea cul
turilor intercalate.

Pentru sănătatea li
vezilor statul alocă an 
de an însemnate mij
loace materiale. în u- 
nele regiuni, prin gri
ja sfaturilor popu
lare, fondurile aloca
te acestui scop sînt 
folosite judicios și se 
obțin rezultate satis-

Istoria tuturor țărilor, inclusiv isto
ria țării noastre, demonstrează că 
fără industrie o țară nu se poate 

) bucura de binefacerile civilizației, 
i nu poate să-și asigure mersul îna

inte, să obțină bunăstarea și feri- 
I cirea oamenilor muncii. Fără in

dustrie nu poate fi vorba de o eco
nomie dezvoltată, care constituie 

i baza prosperității societății, cheză
șia independenței și suveranității 

i naționale. Programul stabilit de 
' Congresul al IX-lea creează con

diții ca pînă în 1970 să se înfăp- 
I tuiască în acest sens o importantă 

schimbare calitativă în țara noa
stră ; cel puțin 50 la sută din popu
lația activă va ajunge să lucreze 

i în industrie și în alte sectoare 
( neagricole. In felul acesta vom 

putea spune că am reușit să scur- 
i tăm drumul care ne mai desparte 

încă de țările avansate din punct 
de vedere industrial și, în general, 
economic.

In cadrul programului de indus
trializare a țării, regiunea Oltenia 

. va cunoaște un mare avînt. Este 
suficient să mă refer la faptul că 
investițiile care se vor face în a- 
cești cinci ani în Oltenia se cifrea
ză la peste 26 miliarde lei, peste 
10 la sută din totalul investițiilor 
pe țară. Cred că nu este nevoie să 
dau citire listei bogate a întreprin
derilor noi și a celor care se vor 
dezvolta — cifra aceasta vorbește 
de la sine ! Un avînt foarte puter
nic va cunoaște industria carboni
feră ; din cele 26 de miliarde, cir
ca 2,600 miliarde se investesc nu
mai în construcția de mine și ca
riere noi. Producția de cărbune 
va ajunge în 1970 la circa 7 mi
lioane tone, iar în 1975 la circa 17- 
22 milioane tone. Este un obiectiv 
care presupune un mare efort — 
dar, ca rezultat, Oltenia va pro
duce singură în 1970 tot atît căr
bune cît întreaga Românie în 
1938.

Se va dezvolta considerabil sec
torul energetic ; se va dubla capa
citatea termocentralelor existente 
prin realizarea unor noi capacități 
de circa 630 MW și se va construi 
o nouă termocentrală la Rovinari.

METAMORFOZA APELOR

(Continuare în pag. a III-a)

Pînă de eurtnd, natu
ra definea în deplină 
exclusivitate monopo
lul asupra apelor. Sin
gură dirija și hotăra 
destinul lor, stăpînă a 
unei istorii egale cu ea 
însăși, repetată la ne- 
sfîrșif de la izvor spre 
vărsare. După an și a- 
notimp, molcome pînă 
la adormire sau mînioa- 
se pînă la dezastru, co
fele apelor erau prinse 
într-un joc al hazardu
lui, dramatic, la care 
omul asista doar.

Două episoade din 
cea mai fierbinte actua
litate dau însă o altă 
măsură raporturilor din
tre om și ape. Sus, în 
Carpafii meridionali, ve
gheate din depărtare 
de cununa argintie a 
Făgărașului, apele Ar
geșului, devenite tezau
rul energetic al hidro
centralei, au atins la 
baraj cea mai înaltă 
cotă din istoria lor: o 
sută de metri. Iar jos, 
la Dunăre, pe o supra
față de aproape două
zeci de hectare, apele 
fluviului au atins cota 
cea mai scăzută. Domi- 
nînd acum o primă su
prafață a scenei pe care 
de-o veșnicie se înfrun
tă sfîncile și apa, omul 
s-a instalat cu depline 
puteri în albia Dunării, 
pregătit să zidească la 
adăpcjtul impunătoarei 
construcjii metalice a 
batardoului. Așa cum 
curge acum, în locul 
strimt ce i l-au rezer
vat bafardourile ca^e 
ocupă o bună parte din 
albia tradifionaiă, fluviul 
frece într-adevăr prin

Porfl (denumirea nu mal 
e doar metaforică) da 
Fier. Iar ele, curînd, 
se vor preschimba în 
Porfi de Beton.

Spectaculoasele epi
soade de la Argeș șl 
Dunăre se alătură unei 
alte bătălii pline de cu- 
fezanfă, care se apro
pie de sfîrșit: pe Bis
trița. De la Ceahlău pînă 
la vărsarea în Șiret, su
pusă deplin omului, 
zbuciumata apă a Mol
dovei s-a prefăcut în- 
tr-o magistrală a ener
giei, a luminii. De-a 
lungul ei, concentrînd 
sclipirea kilowaților, Bi- 
cazul-mamă și cele 
douăsprezece hidrocen- 
trale-pui sugerează ima
ginea unui tezaur con
temporan, o „Cloșcă cu 
puii de aur’ a energe
ticii românești.

Bisfrifa, Argeș, Dună
re. Lîngă ele, alte vi
itoare incandescente 
puncte de lumină — 
pe Lotru, Sebeș, Someș, 
Șiret, Olt, Criș... Luînd 
în sfăpînire acest e- 
vanfai de ape, con^ 
structorul epocii noastre 
le scoate, temerar și 
în)elept, de sub mono
polul exclusiv al natu
rii. Smulse stihiei, co
fele apelor se prefac 
în kilowafi (electrifica
re), în grîne (irigafii), 
în temeiuri de civiliza
ție (alimentarea cu apă 
a orașelor), în cote de 
nouă frumusefe (ame
najări turistice). Sînt 
fot atîtea întruchipări, 
în viafa de toate zile
le, a politicii de indus
trializară a partidului.

de clarvăzătoare șl ge
neroasă valorificare a 
bogățiilor materiale și 
umana în cuprinsul o- 
perei patriotice de re
naștere socialistă a 
țării.

Bisfrifa... Argeș... Du
năre... O adevărată șta
fetă a electrificării, de
venită o dată cu anii fot 
mai puternică și mai 
îndrăzneafă, mai sigură 
pe forțele sale. Cîfi 
oameni număra, și 
cîtă pricepere, acel prim 
mănunchi de energe- 
ticieni, atunci, în pra
gul înfîiului plan de 
electrificare? Modestul 
mănunchi a devenit un 
impunător detașament, 
capabil să atace lu
crări dintre cele mai 
dificile, să treacă la 
supunerea Dunării.

O prodigioasă ștafe
tă, crescută o dată cu 
și prin construcfiile lu
minii, și care, transfor
med peisajul, s-a trans
format pe ea însăși. 
Viafa, biografia con
structorilor arată ca o 
spirală. Iar desfășurarea 
în timp a acestei spi
rale dă măsura unui 
statornic efort de auto- 
depășire; peste expe
riența sedimentată, o 
continuă sete de nouta
te, de desăvîrșire ome
nească și tehnică. Pe 
Bistrița, pe Argeș, pe 
Dunăre, în traiectoria 
acestei eroice ștafete, 
dar nu numai aici, ci 
în întregul spafiu al 
creafiei noastre, se în
scrie marea spirală a 
aufodepășirii.

Viator V1NTU
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în activitatea comisiilor de femei:

CONȚINUT BOGAT,
FORME

INTERESANTE
Desfășurate la nivelul o- 

rașelor și regiunilor, confe
rințele premergătoare Con
ferinței Naționale a Femei
lor au evidențiat importanța 
erescîndă a acțiunilor orga
nizate de comitetele și co
misiile femeilor pentru ridi
carea nivelului politic, cul
tural, educativ și pentru an
trenarea maselor de femei 
în munca social-gospodă- 
rească. In legătură cu con
ținutul și formele noi ale ac
tivității cultural-educative 
desfășurate în rîndul femei
lor am avut o discuție cu 
tovarășa GEORGETA DU
MITRU, președința Comite
tului orășenesc al femeilor
— București.

— Ca o consecință a faptu
lui că prestigiul mișcării de fe
mei a crescut tot mai mult — 
ne-a spus tovarășa Georgeta 
Dumitru — sfera sa de cuprin
dere s-a lărgit necontenit. Ea 
include 80—90 la sută din to
talul casnicelor. Cum tinerele 
femei sînt majoritatea în pro
ducție, în ultimii ani am urmă
rit și am reușit, grație colabo
rării fructuoase cu consiliile și 
comitetele sindicatelor, să 
atragem la activitățile noastre 
și femei din întreprinderi. 
Aceasta în scopul de a adresa 
tematica educativă (medico-sa- 
nitară, pedagogică, gospodă
rească) acelor femei cărora le 
e necesară în viața de zi cu 
zi, adică tinerelor mame și 
gospodine — interesate direct 
în aceste probleme și lipsite 
de experiența vîrstnicelor.

— In această ordine de 
idei — a extinderii formelor 
muncii educative cu femeile 
tinere — n-ar fi posibilă o 
atragere mai mare a salaria
telor și la activitățile din 
cartiere ? Procentul redus al 
participării lor (5—6 la sută) 
se datorează, credem — din
colo de motivări justificate 
ce țin de timpul liber — și 
modului în care sînt
cepute unele acțiuni, nu 
deajuns de interesante, 
tractive.

— Desigur. Unele din 
mele muncii noastre, prin
Iul lor de a se desfășura, cît și 
prin conținutul lor, sînt de
pășite și nu mai corespund 
nivelului actual de cultură și 
conștiință al femeilor, lată, de 
exemplu, cercul de citit. Aceas
tă formă presupunea — și așa 
a și început — lectura în co
mun de către 20—30 de femei, 
a unor articole din presă, pre
cum și a unor materiale edita
te de Consiliul Național al Fe
meilor — pe o anumită tema
tică. Or, metoda de a 
citi în cerc nu mai esie 
operativă și nici eficientă : sa 
aduc la cunoștință cu înfîrziere 
lucruri deja cunoscute. Pornind 
de la necesitatea de a răspun
de nivelului de cultură al audi
toarelor, multe cercuri de citit, 
prin conținutul lor, și-au depă
șit cu mult denumirea. In pre
zent, la multe „cercuri de ci
tit* (denumirea a rămas aceeași) 
se organizează întîlniri cu oa
meni de știință și arfă care-și 
prezintă propria activitate sau
— cel mai adesea — vorbesc 
despre opera unor personali-

latăți celebre, recurgîndu-se 
bogate exemplificări și accen- 
tuîndu-se mereu latura educa
tivă. Profesori, medici, juriști 
etc. sînt solicitați să facă expu
neri libere pe teme alese de ei 
din domeniile care-i preocupă.

Paralel cu aceste acțiuni or
ganizăm manifestări pentru 
grupuri mai mari de auditori ; 
jurnale vorbite (mai ales pe 
tema educării pedagogice a 
mamelor), procese literare etc.

De o largă participare se 
bucură acțiunile organizate 
special pentru tinerele femei,

con- 
în- 
a-

for- 
fe-

cum sînt „sfaturile gospodinei" 
unde au loc demonstrații prac
tice de menaj, de lucru de 
mînă etc., și cursurile „școala 
mamei* — despre al căror 
succes vorbesc răspunsurile ex
celente date la cursurile „Ma
ma știe, copilul cîștigă*.

— In munca dv. vă folo
siți de broșurile editate de 
Consiliul Național al Femei
lor ? Aveți observații cu pri
vire la ele ?

— Aceste broșuri răspund 
în marea lor majoritate 
mai ales necesităților femeii 
de la sate — ceea ce s-a și 
urmărit prin editarea lor. Cred 
însă că numărul acestor bro
șuri este foarte mic. Evident, 
la orașe putem găsi și trebuie 
să folosim și alte materiale 
propagandistice.

— Așadar obiecțiile dv. 
sînt de ordin cantitativ. Nu 
vi se pare însă că se cere 
îmbunătățită și calitatea lor ? 
De exemplu : lărgirea tema
ticii, abordarea unor 
me specific feminine, 
stil viu, atrăgător ?

Observații similare
fi și în legătură cu tematica 
lectoratelor. Din cîte se con
stată, unele teme se repetă, 
devin prea generale. De e- 
xemplu : „Orașe noi pe harta 
țării", sau „Femeia — factor 
de seamă în viața economi
că, politică, social-culturală"■ 
Cîte zeci de expuneri inte
resante cu un obiect mai 
restrîns nu s-ar fi putut con
cepe pornind de la aceste 
teme mari ?

— în parte e adevărat. Dar 
trebuie să subliniez că ase
menea teme au fost și sînt ex
puse de cadre bine pregătite, 
unele chiar cu un profil ac
centuat de specializare,
au adîncit, în funcție de pre
gătire și talent, femele de care 
vorbiți. De aceea,’ lectoratele 
se bucură de prestigiu și de o 
largă participare a 
Desigur însă 
mai bine, cu 
antrenăm în 
tot mai mulți 
recfi ai realităților prezentate : 
conducători de unități socia
liste din industrie și agricul-

■, I - f '

proble- 
într-un

ar mai

care

femeilor, 
că va fi cu atît 
cît vom reuși să 
acțiunile noastre 
cunoscători di-

In pană 
decizie

La 27 ianuarie 1966, 
după ce primele for
malități au fost în
deplinite, întreprin
derea noastră a pre
luat prin transfer 
două autobuze de la 
întreprinderea de 
transporturi Brăila. 
Transferul s-a făcut 
cu avizul Comitetu
lui executiv al Sfa
tului popular regio- 
nal-Ploiești pe baza 
proceselor - verbale 
întocmite după nor
mele în vigoare. Prin 
darea în circulație a 
încă două autobuze, 
transportul muncito
rilor pe ruta Tîrgo
viște — Răsvad — 
Șotînga și Tîrgoviște 
— Antnoasa s-ar fi

fură, oameni de artă, cultură 
etc.

Dezideratul se menține și 
în ceea ce privește informările 
politice sau diversele simpo
zioane care, trebuie să recu
noaștem, uneori se transformă 
într-un șir de scurte conferințe 
citite. Pentru desfășurarea unor 
activități diferențiate pe cate
gorii de femei am întreprins 
un studiu teritorial, al cărui re
zultat îl așteptăm cu nerăbdare, 
deoarece bănuim că va de
termina modificări importante 
în organizarea acțiunilor noas
tre de viitor.

— Din discuțiile pe care 
le-am avut cu mai multe ac
tiviste am înțeles că femei
le ar dori și o sporire a nu
mărului de vizite și excursii 
la locurile istorice sau la 
marile obiective industriale, 
a numărului proceselor lite
rare și cinematografice, a vi
zionărilor colective urmate 
de discuții, a meselor rotun
de pe teme de familie, de 
educație a copiilor...

— Pentru aceasta avem toa
te posibilitățile. Răspunsul la 
aceste deziderate ale femeilor 
depinde de munca noastră. Și 
pot spune că există și hotărîre, 
și capacitate de organizare, și 
pasiune pentru ca munca des
fășurată în rîndul femeilor să 
fie la un nivel tot mai înalt, 
cu un conținut tot mai bogat, 
mai interesant.

Natalia STANICII
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DISPUTANDUM
Traian FILIP

Terenul de compare „Piatra Craiului

DE GUSTIBUS...

din 
și la unele din 

din provincie, 
noi, moderne, a- 
și atenție de prim

Obișnuiți să ne referim la 
laturile majore ale existenței 
noastre, deseori uităm ce mîn- 
căm și cum mîncăm. Că la o se
rie de restaurante se servește 
civilizat, că bucătarii noștri au 
început să se instruiască, să se 
califice în școli speciale, aceasta 
este o realitate pe care oricine o 
poate verifica. O masă bună,

pentru turișt! ADRESE
ale unor terenuri de campare

în actualul sezon s-au a- 
menajat noi terenuri de 
campare unde turiștii gă
sesc corturi de cîte două 
persoane și apă curentă, 
sau pot să instaleze corturi 
proprii, să parcheze mași
nile etc.

Iată cîteva dintre ele : 
„CURMĂTURA STEZII" 

regiunea Brașov, la 18 km 
de Sibiu, pe drumul națio
nal 7, la 50 m de malul 
Oltului. Campeurii pot fo
losi serviciile cabanei, si
tuată într-o pitorească po
ziție în munții Lotrului.

SATU—LUNG, regiunea 
Maramureș, pe drumul na
țional 10, ruta Baia Mare 
— Cluj, la circa 14 km de 
Baia Mare. Aici turiștii au 
posibilitatea să folosească 
serviciile bufetului-restau- 
rant. C1MPULUNG-MOL- 
DOVENESC, regiunea Su
ceava, unde terenul e si
tuat pe D.N. 17, la circa 
1 300 m de șoseaua națio
nală, Munții din împreju
rimi—* Bodea, Runcu, Mă
gura — oferă o ambiantă 
plăcută. POIANA UR
SULUI și CABANA VÎNĂ-

TORULUI, situate lingă ca
banele cu același nume din 
Poiana
MORII, 
drumul 
Brașov.
campare de aici se află în 
curtea complexului turistic 
„Dîmbul Morii". PIATRA 
CRAIULUI, regiunea Cri- 
șana, pe drumul națio
nal nr. 2, între Aleșd și 
Cîucea. Aici turiștii găsesc 
corturi de 2 persoane sau 
pot să-și instaleze pe cele 
.proprii.

Brașov. D1MBUL 
în valea Timișului, 
național București- 

Terenurile de

C.E.C.-ul in stațiunile
1

balneo- climaterice
Pentru a asigura o deservire 

rapidă oamenilor muncii veniți 
la odihnă și tratament, în se
zonul de vară unitățile 
C.E.C. din stațiunile de la 
munte și de pe litoral vor 
funcționa cu un număr sporit 
de salariați. Depunătorii 
aflați în stațiuni și în locali
tățile turistice pot solicita de
puneri sau restituiri de dife
rite sume, pe librete de eco
nomii sau obligațiuni C.E.C., 
atît la unitățile proprii ale Ca
sei de Economii și Consemna- 
țiuni, cît și la unitățile poșta
le. în localitățile unde nu exis
tă unități proprii C.E.C., de
servirea depunătorilor se va 
face de către unitățile poștale.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I 
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i 
i 
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Valorificarea monumentelor istorice
in arhitectura nouă a orașului

în decurs de cinci veacuri au 
fost ridicate la Iași monumente de 
o rară frumusețe și valoare, din 
care s-au păstrat circa 125. De ori
unde ar fi privit orașul sînt evi
dente continuitatea și unitatea ar
hitecturală : proporțiile se regăsesc 
de Ia un monument la altul, for
mele se completează și se amplifi
că, alcătuind laolaltă acea notă 
specifică, unică, a lașului.

în ultimii zece ani, comitetele e- 
xecutive ale sfaturilor populare re
gional și orășenesc Iași au investit 
sume importante și au întreprins 
lucrări laborioase de restaurare și 
conservare a unor monumente im
portante : Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri", Palatul culturii, Pala
tul Roznovanu, Filarmonica, Casa 
pionierilor, Muzeul Unirii, bojdeuca 
lui Creangă și altele. Au mai fost 
conservate și protejate Sala gotică 
din curtea Bisericii Trei Ierarhi, 
clădirea Universității vechi (azi Fi
liala Academiei Republicii Socia
liste România), s-au refăcut statuile 
de pe aticul clădirii Universității 
„Al. Ion Cuza" etc. Totodată, prin 
grija Direcției monumentelor isto
rice din C.S.C.A.S. se desfășoară 
ample lucrări de restaurare a com
plexelor mînăstirești Cetățuia și 
Galata. Comitetul executiv al sfa
tului popular orășenesc a inițiat lu
crări ca : includerea zonei bi
sericii Sf. Nicolae Domnesc în 
parcul Palatului culturii, execu
tarea — în colaborare cu mu
zeul de istorie — a unor să
pături de sondaj pentru depistarea 
traseului zidului înconjurător al a- 
cestei biserici, restaurarea frag
mentului de zid existent, reamena- 
jarea și „deschiderea" pentru vizi
tatori a ruinelor Cetății de scaun a 
Moldovei, organizarea unui muzeu 
arheologic în aer liber etc.

Grija principală este îndreptată, 
fără îndoială, spre monumentele de 
mare importanță, care polarizează 
atenția majorității vizitatorilor. în

CUVÎNTUL

îmbunătățit. Calcu
lul din birou nu s-a 
potrivit însă cu cel 
de pe... traseu. După 
sosire, cele două ma
șini au fost revizuite, 
reparate și vopsite, 
pregătite să plece în 
cursă. A început însă 
necazul. N-am putut 
înscrie mașinile la 
sectorul de circulație. 
De ce ? Din lipsa u- 
nei simple decizii de 
transfer. Au început 
tratativele cu I. T. 
Brăila : telefoane, a- 
drese, delegații. For
malitățile întocmite 
și avizate de sfatul 
popular regional s-au 
împotmolit. Faptul a 
fost descoperit de to
varășul Gheorghe

lonescu, șeful servi
ciului transporturi 
din întreprinderea 
noastră, care a făcut 
trei drumuri, ca, în 
cele din urmă, cei 
din conducerea I.T. 
Brăila să-i spună că 
rezolvarea proble
mei nu mai depinde 
de dînșii și ne sfătu
iesc să ne adresăm 
Comitetului executiv 
al Sfatului popular 
regional Galați. Am 
dus deci alte trata
tive, de această dată 
cu Galații. Dar tot 
fără rezultat. Comi
tetul executiv al Sfa
tului popular regio
nal Galați tărăgănea
ză emiterea deciziei 
eu pricina, trimițîn-

Vasile FALIBOGA
arhitect-șef al orașului lași

același timp, însă, cred că și alte 
monumente, caracteristice pentru 
specificul orașului și care contri
buie la valorificarea bogatelor tra
diții cultural-artistice, merită să se 
bucure de mai multă atenție. Mă 
refer, de exemplu, la turnul și bise
rica Bărboi (valoroasă fiind și casa 
parohială) la biserica Nicoriță, ca 
și la unele clădiri vechi în stil mol
dovenesc, ai căror deținători sînt 
persoane particulare. Hanul lui Bal- 
cu, Casa Leonescu și altele se află 
într-un stadiu a- 
vansat de uzură, 
așa incit este mo
mentul să se pre
vină degradarea 
în continuare sau 
chiar pierderea 
lor totală.

lașului vechi i 
s-au alăturat nu
meroasele con
strucții ale zilelor 
noastre. Cartiere 
întregi, altădată
mizere, au fost reclădite din teme
lii. Orașul a căpătat o nouă și im
portantă caracteristică — aceea de 
centru industrial, silueta sa cîști- 
gînd totodată contururi noi și va
loroase, care se îmbină armonios 
cu cele vechi. De altfel, frumusețea 
unui oraș ca lașul trebuie să con
stea tocmai din împreunarea și ar
monizarea acestor forme. Urbanis
mul modern presupune nu numai 
conservarea monumentelor istori
ce, ci folosirea vie a acestora,
menajarea lor în așa fel încît să 
participe activ la viața de azi a 
orașului. Așadar, sistematizarea și 
restructurarea viitoare a zonei cen
trale, unde se găsesc peste 45 de 
monumente istorice, cer din partea 
proiectanților eforturi deosebite,

a-

du-ne la I.T. Brăila, 
care ne îndrumează 
înapoi la Galați, doar- 
doar ne-om lăsa pă
gubași. Argumentul ? 
Că I.T. Brăila nu 
trebuia să predea 
mașinile, deși nu a- 
vea nevoie de ele, 
decît după ce se 
emitea decizia de 
transfer. Dar noi 
le-am primit, le-am 
pregătit și nu le pu
tem utiliza din cauza 
unei ambiții nejusti
ficate și a birocra
ției. Iată de ce, cu 
toate eforturile noas
tre și ale secției fie 
gospodărie comunală 
Ploiești, cele două 
autobuze nici azi nu 
pot fi folosite. Stau 
de patru luni la ga
raj, în pană de... de
cizie.

Ing. G. IACOBESCU
director
al întreprinderii 
de gospodărie 
comunală Tîrgoviște

trebuie să-l aibâ an- 
monumente care să 

soluțiile urbanistice, 
arhitecturală modernă

dăruire, abilitate și conștiință pro
fesională. Aici, caracterul dominant 
socotesc că 
samblul de 
condiționeze 
iar expresia
a noilor construcții să fie adaptată 
proporțiilor și coloritului monumen
telor din jur. Datorită specificului 
pregnant al acestei zone, poate ar 
fi bine ca ea să fie concepută ca 
o zonă istorico-turistică, ceea ce 
presupune și un studiu aprofundat 

al traseelor de cir
culație a pietoni
lor. Pînă la apli
carea schițelor de 
sistematizare este 
necesar să se 
continue punerea 
în valoare a mo
numentelor istori
ce, degajarea lor 
de unele construc
ții degradate din 
jur, îmbunătățirea 
iluminării de noap

te și amenajarea căilor de acces.
Din ceea ce s-a realizat pînă a- 

cum în orașul nostru se pot trage 
unele concluzii. Socotesc, bună
oară, că ar trebui gîndit mai atent 
spre a nu se ajunge la construirea 
în unele zone — a unor clă
diri sau șiruri de blocuri prea înal
te, care se interpun privirii ase
menea unor ziduri. Să avem 
grijă ca tot ce se construiește nou 
să se încadreze perfect în peisajul 
și silueta orașului, astfel ca, pe cît 
posibil, perspectiva să se deschi
dă liber spre punctele de princi
pală atracție.

Intr-un articol publicat anterior 
(„Scînteia" nr. 6969), care ridica

unele probleme legate de mai bu
na cunoaștere a monumentelor 
noastre istorice, se propunea, între 
altele, și găsirea unor forme orga
nizatorice mai adecvate. Socotesc, 
la rîndul meu, că ar trebui între
prins ceva în această privință. Mă 
gîndesc, de exemplu, că ar fi utilă 
pentru conservarea și valorificarea 
patrimoniului cultural național, 
crearea, la nivelul regiunilor sau 
al unor grupe de regiuni, a unor 
nuclee de specialiști, cărora să li 
se acorde o competență mai largă, 
spre a putea interveni operativ si 
eficient în diverse probleme. De a- 
semenea, propun ca anual să fie 
desemnate fonduri anume din bu
getul sfaturilor populare pentru u- 
nele intervenții urgente, reclamate 
de conservarea monumentelor, în- 
trucît prin lege (H.C.M. 661) sarcina 
protejării și restaurării acestora re
vine și organelor locale de stat.

începînd din această perioadă, 
mulți turiști vor porni să viziteze 
monumentele istorice, fie cele din 
regiunea noastră, fie din alte re
giuni. Nu este deci lipsit de inte
res ca Ia unele din acestea — unde 
există, bineînțeles, condiții — să 
se creeze posibilități de cazare. în 
orașul Iași, această problemă este 
în studiu și credem că într-un vii
tor apropiat vom trece la realiza
rea ei la mînăstirile Cetățuia și Ga- 
lata.

în încheierea acestor însemnări, 
aș vrea să amintesc că în urmă cu 
patru ani a fost întocmit — de că
tre D.S.A.P.C. Iași (arh. N. Cruce- 
rescu) — un studiu al siluetei ora
șului. După părerea mea, această 
lucrare a constituit o etapă impor
tantă în abordarea științifică a re
construcției lui. Acest studiu ar 
trebui reluat și aprofundat, tră- 
gîndu-se concluzii îndeosebi a- 
supra regimului de înălțime a 
diferitelor zone, concluzii care 
s-ar cere aplicate la viitoarele pro
iecte de sistematizare.

făcută după toate regulile artei 
culinare, poate fi servită nu nu
mai la marile restaurante 
Capitală, ci 
restaurantele 
Construcțiile 
cordă spațiu 
ordin localurilor publice, maga
zinelor, atelierelor de înfrumu
sețare, florăriilor, cofetăriilor 
etc. Și totuși, mi se pare supără
tor faptul că noile restaurante, 
mergînd cu imitația prea departe, 
își alcătuiesc un repertoriu al 
meniurilor aproape identic. Ori
ce abatere pare să fie urmărită 
cu severitate și sancționată.

Care este consecința ? Da 
Tumu Severin, la Brașov, la 
Suceava, la Giurgiu, apare ne
lipsita ciorbă de perișoare. Este 
bună. Dar de ce apare peste tot? 
E poate vorba de specializare. 
Dar la felul doi, se întîmplă să se 
servească alte cîteva tipuri de 
mîncare preparate după aceeași 
rețetă. încep să mă interesez de 
tainele artei culinare și iată ce 
mai observ în unele restaurante : 
ciorba de crap nu prea diferă ca 
gust de ciorba de văcuță. De a- 
ceea mulți dintre noi abia așteap
tă să ajungă toamna în Deltă, la 
Dranov, la Periteasca, la Crișan. 
ca să poată mînca o adevărată 
ciorbă pescărească. Aici abia se 
poate vedea că o ciorbă de pește 
nu fierbe mai întîi cu carnea de 
vită...

Am aflat nu o dată că bucă
tăria localurilor prevede nu
meroase procedee și în ceea ce 
privește prepararea sosurilor. 
Aceste sosuri trec dintr-un fel 
de mîncare în altul fără nici o 
dificultate, păstrînd proprietă
țile cele mai diverse, care se 
potrivesc desigur ca... nuca de 
perete. Garniturile se iau de pe 
aceeași paletă, iar ospătarii de
vin niște experți în asortarea 
lor pe tavă. Aspectul este apeti
sant, gustul însă rămîne pe pla
nul doi. 
tonului 
părerile 
această 
cei ce fac 
preparatele culinare — acei bucă
tari care rămîn mereu anonimi, 
care nu pot auzi direct de la 
clienți părerile bune sau rele 
despre munca lor, acei bucătari 
câre s-au blazat și lîncezesc, 
caută să facă totul repede și de 
mîntuială, să corespundă cu 
aproximație stasului, să aibă 
economii, fără să se gîndească 
la faptul că o mîncare proastă, 
pe care clientul nu o consumă, 
reprezintă o risipă inutilă. Eco
nomia bucătarului se vede nu 
numai în ceea ce pune în cazane 
la fiert, ci și în ceea ce se arun
că de la masă. Cînd o mîncare 
este refuzată, păgubit rămîne 
clientul, iar acest mod de fraudă 
nu este încă sancționat.

Necazurile 
referă și 
sitate 
puține 
naturale, 
la bucătărie. Fructele sînt ser
vite ca un lux. Prăjiturile tipi
zate în laboratoare au deseori 
gust de cretă și de dulceață 
zaharisită. Se face abuz de bere, 
această băutură pe nedrept 
apreciată în detrimentul vinuri
lor noastre, care au o bună re
putație încă din cele mai vechi 
timpuri și care azi sînt bine 
preparate și prezentate. Găsesc 
că se neglijează în mod regre
tabil specificul local, tinzîndu-se, 
mai peste tot, la noile restauran
te din țară, să se facă totul ca 
la București. Nu este rău să se 
ia drept etalon punctul cel mai 
înalt, este rău însă atunci cînd nu

De gusturi, contrar dic- 
latin, se discută mereu, 

sînt împărțite, iar de 
diversitate a lor pi'ofită 

adevărate falsuri în

culinare se mai 
la lipsa de diver- 

a meselor. Apar foarte 
îndemnuri la mîncăruri 

mai puțin prelucrate

DE ACORD, DAR 
SĂ VĂ OCUPAȚI 
DUMNEAVOASTRĂ

In septembrie 1965, 
administrațiile noilor 
blocuri au fost prelua
te de către I.A.L.-uri. 
Această măsură era 
destinată să pună or
dine în administrarea 
și gospodărirea blocu
rilor.

S-au obținut unele 
realizări dar, după 
părerea mea, mai dăi
nuie încă o greșită în
țelegere a atribuțiilor 
administrației blocuri
lor. Oare acestea tre
buie să se rezume nu
mai la calcularea și 
încasarea cotelor ? Nu 
are și obligații de 
gospodărire și înfru

musețare a clădiri
lor ? Blocul A din 
Șoseaua Giurgiului 
104—116, .raionul Ni
colae Bălcescu, unde 
sînt președintele co
mitetului de locatari, 
are 180 de apartamen
te. Dacă comparăm 
sumele plătite anul a- 
cesta pentru cheltuie
lile de întreținere cu 
cele din perioada co
respunzătoare a anului 
trecut observăm o 
scădere Este un lucru 
pozitiv. Dar în ace
lași timp se poate ob
serva și o „scădere" a 
acțiunilor gospodă
rești. Din cauza for

melor birocratice, 
complicate, greoaie, nu 
se intervine cu promp
titudine pentru reme
dierea diverselor de
fecțiuni De multă 
vreme, comitetul de 
locatari al blocului A 
solicită sprijinul
I.A.L.-ului — admi
nistrația de clădiri 
nr. 10 — pentru
împrejmuirea spațiu
lui verde din fața 
blocului. „Sîntem de 
acord — spune ad
ministrația — dar o- 
cupați-vă dumnea
voastră, comitetul de 
locatari. Noi nu vrem 
să facem cheltuieli

care să încarce cotele. 
Adunați bani..." Alt 
caz : Administrația nu 
se jenează să ne 
propună înlocuirea 
completă a celor 8 
baterii de la spălă
torii care nu func
ționează cu toată 
capacitatea din cauza 
lipsei unor piese de 
rezervă. Cu puțin e- 
fort, aceste piese s-ar 
putea găsi în comerț 
sau confecționa. Este 
mai „economic" să 
cumperi baterii com
plete care costă 120 
lei bucata decît să în- 
locuiești o piesă defec
tă care costă cîțiva 
lei ? Ni se propune, de 
asemenea, schimbarea 
automatelor electrice 
de pe scări, care ar 
putea fi puse în func
țiune prin înlocuirea 
unor piese. Aceste 
cheltuieli suplimentare 
nu vor încărca co
tele de întreținere ? 
Firește, și tocmai a- 
ceste exemple arată 
inconsecvența admi
nistrației, tendința de 
a recurge la soluții 
care nu dau bătaie de 
cap. Tot comitetul de 
locatari este lăsat să

trateze cu întreprin
derea „Ascensorul" 
cînd e vorba de 
funcționarea lifturilor 
sau cu I.D.G.B.-ul 
pentru mai buna dis
tribuire a apei calde 
și a căldurii etc.

Degătura dintre ad
ministrație și comite
tele de locatari este cu 
totul neglijată. Admi
nistrația de clădiri nr. 
10 și I.A.L. „Nicolae 
Bălcescu" n-au orga
nizat pînă în prezent 
nici o consfătuire cu 
președinții comitetelor 
de locatari pentru a 
pune în discuție mul
tiplele probleme legate 
de buna gospodărire 
a blocurilor. Astfel de 
consfătuiri, după pă
rerea mea, ar putea da 
rezultate foarte bune, 
ar face din aceste co
mitete sprijinitori 
reali ai administrați
ilor și ai I.A.L.-ului.

Petre POPESCU 
președintele 
comitetului 
de locatari 
al Blocului A, 
șoseaua Giurgiului 
104—116

ne cunoaștem suficient resurse
le locale, cînd nu știm ce să 
punem în valoare din lucrurile 
de preț ale diferitelor regiuni 
ale țării. Pentru monumente 
sînt întreprinse studii speciale. 
Frumusețile naturii sînt reco
mandate în toate ghidurile. Rar 
însă vezi menționate între 
curiozități și între obiceiuri ale
se modul cum se alcătuiește 
masa, felul în care este prepa
rat un păstrăv pe Valea Bistri
ței, felul cum se prepară o 
pasăre, o friptură haiducească, 
un iepure în Munții Apuseni. 
N-am găsit nicăieri descris gus
tul pe care îl are pîinea scoasă 
din țest în Oltenia și Muntenia. 
Ca să văd cum se prepară și să 
mă conving ce deliciu este 
balmușul am fost nevoit să urc 
la stînele de pe Rarău.

Sînt multe de spus în acest 
domeniu. Ne întrebăm numai 
dacă TAPL-ul, care este atît de 
interesat de calitatea și varieta
tea meselor noastre, n-ar putea 
să inițieze o acțiune în sensul 
valorificării intense și științifice 
a milenarei experiențe pe care 
poporul nostru o deține în ma
terie de artă culinară. De pe 
urma unei asemenea acțiuni am 
avea de folosit cu toții.
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Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Ce indică radiografia
(Urmare din par. I)

Se prevede să se construiască o 
fabrică de mașini agricole la Cra
iova, o uzină de roți monobloc, 
probabil la Balș, unde vor lucra 
circa 3 000 de muncitori, o nouă 
uzină de îngrășăminte azotoase cu 
o producție anuală de 300 000 de 
tone azotat de amoniu și 300 000 
de tone uree; un combinat de ce
luloză la Tr. Severin, o fabrică de 
cherestea, placaje și semifabrica
te la Filiași, o tăbăcărie la Cora
bia și o fabrică de încălțăminte la 

I Craiova; tot la Craiova o fabrică 
I de confecții; la Caracal o fabrică 
|de tricotaje, iar la Băilești o fabrică 
|de vată medicinală și articole sa
nitare, la Corabia o fabrică de za- 

I hăr — precum și o serie de alte 
întreprinderi. Practic, pînă în 1970 
în unitățile noi și în cele existen
te ale regiunii vor lucra aproape 
încă 80 000 de salariați. Această ci- 

. fră vorbește despre efortul, am- 
ploarea și ritmul înalt în care se 

I industrializează regiunea Oltenia. 
Iată, tovarăși, ce sarcini mari vă 
revin din programul stabilit de 
Congresul al IX-lea al partidului 
privind industrializarea patriei 
noastre.

Va trebui, totodată, să dezvoltăm 
puternic agricultura. Oltenia este 
o regiune agricolă ; ea are con
diții bune pentru a obține pro
ducții mari de cereale, pentru 
dezvoltarea viticulturii, pomicul- 
turii, legumicultorii, pentru o creș
tere mai susținută a zootehniei. 
Toate acestea presupun o mai 
mare atenție pentru folosirea mij
loacelor tehnice, a îngrășămin
telor, a științei agricole. Oltenia 
a obținut unele rezultate bune în 
agricultură, dar trebuie să spu
nem aici, în fața activului de par
tid, că nu putem fi mulțumiți cu 
ceea ce s-a realizat. Desigur, se 
pot aduce argumente și văd că 
unii activiști par gata să se jus
tifice, să se refere la condiții cli
matice, la secetă etc. Cu toate con
dițiile climatice, cîte o dată cu 
adevărat vitrege, se puteau ob
ține producții mai mari. S-a iri
gat însă puțin ; este semnificativ 
pentru posibilitățile pe care Ie 
aveți, faptul că numai în primă
vara aceasta, cînd v-ați apu
cat ceva mai serios de treabă, 
— nu spun nici acum că v-ați 
ocupat cu toate forțele, •— ați 
reușit să irigați 16 000 hectare în 
cooperativele agricole de produc
ție. Există apă, dar apa se duce 
pe Dunăre, iar cerealele, porum
bul, legumele se usucă atunci cînd 
este secetă. Așa că, pînă la urmă, 
de vină nu este seceta, ci fap
tul că nu am luat măsurile ne
cesare pentru folosirea apei de 
care dispunem ; dacă nu ne cade 
din cer să o luăm din Dunăre și 
din rîuri și să o aducem pe tere
nurile agricole. In concluzie, și în 
domeniul agricultorii Oltenia are 
multe de făcut.

în regiune se dezvoltă puternic 
învățămîntul. Nu doresc să mă o- 
presc mai mult la această proble
mă. de care ne-am ocupat ieri în 
întîlnirea cu intelectualii. Veți avea 
Universitate. De anul acesta a în
ceput să funcționeze un centru de 
cercetări al Academiei; se va 
dezvolta activitatea a numeroase 
laboratoare uzinale, dintre care 
unele se vor apropia de nivelul 
unor adevărate institute de cerce
tări. Și în acest domeniu, Oltenia 
va trebui să aducă o contribuție 
importantă la îndeplinirea sarcini
lor trasate de Congresul al IX-lea 
al partidului.

Cred că putem spune că există 
condițiile necesare ca toate aceste 
sarcini să poată fi duse la bun 
sfîrșit. Avem în Oltenia o organi
zație de partid puternică, cu peste 
100 000 de membri, un activ de 
partid și de stat care a cîștigat 
experiență, pricepere și care a do
vedit că atunci clnd se apucă se
rios de treabă poate rezolva orice 
problemă care i se pune. De a- 
ceea, noi avem convingerea că sar
cinile care revin regiunii Oltenia 
din programul general de dezvol
tare al patriei noastre vor fi înde
plinite în cele mai bune condiții.

în cursul vizitei pe care am fă
cut-o zilele acestea prin regiunea 
Oltenia, ne-am oprit și la unele din 
monumentele de artă și cultură, 
precum și la monumente legate de 
lupta pentru formarea națiunii ro
mâne, pentru libertatea națională 
și socială. Oltenia este bogată și în 
asemenea monumente, oltenii au 
într-adevăr tradiții glorioase de 
luptă — ca, în general, toți româ
nii, pentru că, în fond, Oltenia, 
Muntenia, Ardealul și Moldova au 
constituit întotdeauna o unita
te și, deși despărțite vremel
nic, au luptat împreună, s-au aju
tat între ele. Numai așa au putut 
învinge greutățile de-a lungul se
colelor, ajungînd la formarea sta
tului național unitar de astăzi. De 
aici, din aceste meleaguri ale Ro
mâniei, s-au ridicat viteji de sea
mă, s-ar putea spune, legendari, 
care nu au precupețit nimic, nici 
viața, pentru a asigura mersul 
înainte al poporului nostru, ca Mi
hai Viteazu, Tudor Vladimirescu. 
Deși nu era din Oltenia, Mircea 
cel Bătrîn tot pe aceste melea
guri a trăit multe din momen
tele grele ca și din cele de 
bucurie. Din Oltenia s-au ridicat 
oameni de seamă în domeniul ar
tei, literaturii. Am vizitat astăzi 
Tîrgu-Jiul unde am văzut unele 
din lucrările lui Brâncuși care, 
marcînd o etapă importantă în 
dezvoltarea artei, reprezintă mari 
valori ale culturii noastre și ale 
culturii universale. S-au ridicat din 
Oltenia oameni de talia lui Titu- 
lescu care a militat neobosit pentru

Independent® șl suveranitatea Ro
mâniei. Nu există domeniu de acti
vitate în care Oltenia să nu fi fost 
prezentă de-a lungul veacurilor și 
să nu-și fi adus aportul la dezvol
tarea poporului nostru, la for
marea națiunii române, a culturii 
și artei naționale. Aceste monu
mente de artă și mărturii ale tra
dițiilor luptei naționale și sociale 
sînt o neprețuită comoară pentru 
întregul nostru popor și am consi
derat că venind în Oltenia nu pu
tem să nu le vizităm, nu putem să 
nu aducem omagiul nostru acelora 
cărora le datorăm faptul că po
porul nostru a reușit să învingă 
greutățile întîmpinate de-a lungul 
secolelor și să-și păstreze ființa 
națională, să poată astăzi construi 
socialismul.

Am fost la Padeș, acolo unde a- 
cum 145 de ani Tudor Vladimirescu 
și-a pregătit tabăra pentru a pomi 
la luptă ; cred că • bine să con

în parcul din Tg. Jiu : popas la Masa tâcerii, una din operele lui Brâncuși

siderăm manifestarea de astăzi de 
la Padeș ca o sărbătoare a împli
nirii a 145 de ani de la răscoală. 
Această aniversare trebuie să se 
reflecte mai larg în presa noastră 
și, în general, să i se dea cinstea 
pe care o merită această dată me
morabilă în istoria luptelor po
porului nostru pentru eliberarea 
socială și națională. S-ar cuveni 
ca monumentele de artă și de cul
tură, care oglindesc tradițiile re
voluționare să fie ceva mai bine 
îngrijite și, mai cu seamă, mai 
bine puse în valoare. Un popor 
care are asemenea tradiții demo
cratice, revoluționare, patriotice 
trebuie să știe să le păstreze, să 
le cultive. Ele trebuie să consti
tuie un mijloc de educare a tine
relor generații care, cunoscînd 
trecutul de luptă, ca și prezentul, 
să învețe cum să făurească mai 
bine viitorul pentru a crea con
diții de viață din ce în ce mai 
bune poporului nostru, pentru a 
asigura independența și suverani
tatea națională, dezvoltarea națiu
nii române ca națiune egală _ în 
drepturi în rîndul națiunilor so
cialiste, în rîndul națiunilor în
tregii lumi.

Există în Oltenia locuri legate 
de momente importante ale luptei 
revoluționare â clasei muncitoare, 
a Partidului Comunist Român care, 
de asemenea, trebuie mai bine puse 
în valoare, urmărindu-se ca ele să 
constituie, împreună cu celelalte, 
un tot unic, pentru că de fapt nu 
se poate despărți lupta comuniști
lor, a mișcării revoluționare mun
citorești, de lupta din trecut a 
poporului nostru ; numai conside- 
rîndu-Ie ca un tot unic înțelegem 
mai bine de ce partidul nostru a 
reușit să devină cu adevărat expo
nentul năzuințelor naționale ale 
poporului, să se bucure de încre
derea, respectul și sprijinul neli
mitat ale întregului nostru popor.

A vorbit aci tovarășul Jianu. In 
sală, după cîte știu, sînt și alți to
varăși care au activat în perioada 
ilegalității. Militanți revoluționari 
din Oltenia au luat parte în 1921 
la constituirea Partidului Comu
nist Român, au activat în decursul 
anilor în rîndurile partidului. Au 
existat organizații revoluționare în 
mai toate județele regiunii. Consi
der că e de datoria propagandei 
noastre de partid, a comitetului 
regional, a istoricilor din regiune 
să studieze și să facă cunoscute 
tinerelor generații tradițiile minu
nate ale luptei revoluționare a 
partidului nostru.

Iată cîteva din gîndurile pe care 
am vrut să le exprim în fața dv. 
în legătură cu tradițiile trecutu
lui mai îndepărtat și mai apropiat, 
de care va trebui să ne ocupăm 
mai mult decît pînă acum.

în toate aceste vizite ne-am în- 
tîlnit cu un număr mare de oameni 
ai muncii. Am ascultat multe pă
reri, am expus impresiile și păre
rile noastre asupra unor probleme. 
Am avut, de fapt, un număr mare 
de consfătuiri asupra unul larg 

cerc de probleme ale construcției 
socialiste — economice, culturale, 
științifice — ale activității de 
partid. Se poate spune că din aces
te consfătuiri și întîlniri largi am 
avut mult de cîștigat și noi — și 
cred că și acei cu care ne-am în- 
tîlnit și am discutat. Forma aceas
ta pe care partidul nostru o promo
vează, de a se sfătui cu masele 
largi, cu poporul, asupra politicii 
sale economice, culturale, asupra 
politicii internaționale este caracte
ristică democrației noastre socialiste 
și ea ajută la găsirea celor mai 
bune soluții pentru a asigura în
făptuirea liniei generale elaborate 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. Ea constituie totodată o ma
nifestare a unității de nezdrunci
nat dintre partidul comunist, forța 
conducătoare a societății noastre, 
și întregul popor care urmează 
neabătut politica partidului.

A vorbit aci tovarășa coopera

toare din Goicea Mare, șl a arătat 
că sentimentele țăranilor coopera
tori au fost exprimate nu numai 
prin cuvinte, ci și prin fețele lor, 
prin zîmbetele lor, prin entuzias
mul lor. Și aceasta nu numai la 
Goicea Mare; într-adevăr, aș putea 
spune că sentimentele de dragoste 
nemărginită și adeziunea totală la 
politica internă și externă a parti
dului nostru au fost oglindite în 
toate manifestările. A fost expri
mată puternic dorința tuturor — 
bărbați și femei, tineri și bătrîni, 
— de a arăta că aprobă și spriji
nă politica partidului nostru, sînt 
hotărîți să o înfăptuiască. Aceasta 
este pentru noi cea mai bună ve
rificare că drumul trasat de Con
gresul al IX-lea al partidului în 
politica internă și în cea interna
țională este un drum bun, că el 
este urmat de întregul popor. A- 
ceasta ne dă tuturor și mai multă 
încredere și ne întărește hotărîrea 
de a lupta neabătut pentru a asi
gura realizarea sarcinilor Con
gresului.

Noi, comuniștii, avem obligația 
de a face să sporească continuu în
crederea pe care o are poporul 
român în partid, în politica sa — 
muncind și mai bine și sfătuin- 
du-ne întotdeauna cu masele ce
lor ce muncesc; dv., care formați 
activul de partid, cînd aveți de re
zolvat probleme mai mari sau 
chiar mai mici, înainte de a lua 
o hotărîre, întrebați pe oamenii 
muncii de diferite categorii, sfă- 
tuiți-vă cu ei, și numai după a- 
ceasta acționați; așa va exista în
totdeauna garanția că măsurile a- 
doptate sînt cele mai apropiate de 
necesități, de realitate. Va exista 
în același timp și siguranța că a- 
ceste măsuri vor fi înțelese de oa
menii muncii, că ei vor lupta pen
tru înfăptuirea lor.

Desigur că pentru noi, acei că
rora partidul, poporul ne-au încre
dințat munci de conducere, nu 
există obligație, îndatorire mai 
înaltă decît aceea de a face totul 
ca încrederea poporului să nu fie 
în nici un fel dezmințită, de a 
munci în asa fel încît să asigurăm 
mersul continuu înainte al patriei. 
Puteți fi siguri, tovarăși, că pen
tru fiecare dintre noi nu există 
datorie mai presus decît aceasta, că 
vom face totul pentru a servi in
teresele poporului nostru, pentru 
a aplica în viață linia partidului.

Aș dori să mă refer și la unele 
probleme internaționale. Poziția 
partidului nostru în aceste pro
bleme este cunoscută dar e bine 
ca, din cînd în cînd, să reamintim 
unele aspecte. Trebuie, în general, 
să acordăm o mai mare atenție 
înarmării partidului, tuturor oame
nilor muncii, întregului popor cu 
cunoașterea și înțelegerea mersului 
evenimentelor internaționale, pen
tru că schimbările care au loc în 
lume sînt destul de rapide și cine 

nu este pregătit poate rărnîne cîte 
o dată nedumerit văzînd desfășura
rea lor.

în ultimul timp, imperialiștii a- 
mericani și-au intensificat acțiuni
le agresive ; ei duc de doi ani 
război în Vietnam, bombardează 
o țară socialistă, au organizat 
comploturi într-un șir de țări din 
America Latină, Asia, Africa. Se 
poate oare spune că imperialiștii 
americani și, în general cercu
rile reacționare internaționa
le, sînt mai puternice decît în tre
cut ? Fără îndoială că nu. Dar ei 
profită de lipsa de unitate dintre 
țările socialiste, din mișcarea co
munistă și muncitorească și în
cearcă, într-o formă sau alta, să 
înăbușe avîntol luptei revoluționa
re și, dacă este posibil, să reoîștige 
unele din pozițiile pierdute. De 
fapt, actele lor de agresiune nu 
oglindesc forța, tăria imperialis
mului american și, în general, a 

reacțiunii, ci reflectă tocmai frica 
lor în fața desfășurării impetuoase 
a luptei clasei muncitoare și a po
poarelor pentru eliberare națională 
și socială, reprezintă încercări de 
a opri în loc procesele sociale con
temporane.

Noi putem spune fără să greșim 
că forțele care luptă împotriva im
perialismului — țările socialiste, 
mișcarea comunistă, mișcarea de 
eliberare națională și în gene
ral forțele care se pronunță 
împotriva unui nou război mon
dial — sînt cu mult mai pu
ternice și dacă ele vor fi vigilen
te, dacă vor acționa unite, vor pu
tea împiedica un nou război, vor 
zădărnici actele Agresive ale impe
rialismului. Aceasta presupune însă 
unitatea țărilor socialiste, a mișcă
rii comuniste. Așa cum este cunos
cut, partidul nostru militează nea
bătut pentru realizarea acestei 
unități, pe baza egalității în 
drepturi, a respectului independen
ței, suveranității, neamestecului în 
treburile interne ale altor partide 
sau altor țări. Astăzi nu mai este 
posibilă existența unui centru in
ternațional, care să elaboreze o li
nie unică pentru toate partidele. 
Viața demonstrează că astăzi fie
care partid trebuie să-și elaboreze 
linia generală, tactica și strategia, 
corespunzător condițiilor concrete 
economice, sociale și istorice din 
țara unde își desfășoară activita
tea, să fie strîns legat de poporul 
respectiv, să fie exponentul inte
reselor lui vitale. Numai așa va 
putea deveni forța politică condu
cătoare a poporului, a națiunii res
pective. Cu atît mai mult se im
pune acest lucru pentru țările 
socialiste. Desigur că atît parti
dele comuniste, cit și țările socia
liste pornesc în elaborarea politicii 
lor de la adevărurile generale ale 
marxism-leninismului, dar aceasta 
nu înseamnă că problemele con
strucției socialiste trebuie să se 
rezolve în același mod în toate ță
rile. Nici condițiile, nici nivelul de 
dezvoltare a țărilor nu sînt ace
leași. Pornind de aceea de la prin
cipiile generale, comune, trebuie 
să realizăm unitatea asupra pro
blemelor principale, fundamentale, 
lăsînd ca fiecare partid, fiecare 
țară să-și rezolve problemele așa 
cum consideră mai bine. In felul 
acesta vom putea asigura și uni
tatea și solidaritatea internațio
nală.

Noi considerăm că dacă fiecare 
țară socialistă va reuși să-și dez
volte economia, știința, cultura, a- 
dică să obțină un mers continuu 
înainte în construcția socialismu
lui, aceasta va fi nu numai în in
teresul poporului și țării respecti
ve, ci va contribui și la întărirea 
întregului sistem mondial socia
list. Firește, aceasta nu exclude 
schimbul de experiență, posibilita
tea de a învăța unul de la altul. 
In măsura în care fiecare țară 

socialistă va fi puternică, socia
lismul va reprezenta într-adevăr 
o forță de granit, de neînvins, va 
constitui un exemplu și va in
fluența evoluția celorlalte po
poare pentru a păși și ele pe ca
lea nouă a socialismului. In aceas
ta constă de altfel o trăsătură 
esențială a internaționalismului. 
Internaționalismul nu este o lozin
că generală fără conținut — vor
bind despre țările socialiste, el se 
materializează tocmai în felul în 
care fiecare țară își aduce, prin 
rezultatele pe care le obține, con
tribuția la întărirea forței siste
mului socialist mondial, la crește
rea prestigiului și influenței sale 
în lume.

Desigur, există și alte domenii în 
care se manifestă internaționalis
mul, cum ar fi sprijinirea luptei re
voluționare de eliberare națională 
a popoarelor. Acum, cînd poporul 
vietnamez, cînd R. D. Vietnam, țară 
socialistă, este atacată și bombar
dată de imperialiștii americani, ne 
manifestăm internaționalismul so
cialist ajutînd Republica Democra
tă Vietnam pentru a putea infringe 
pe agresorii americani. Mai mult 
decît oricînd, este nevoie de întă
rirea solidarității internaționale pe 
baza respectului reciproc, a încre
derii și întrajutorării tovărășești. 
Așa cum spune poporul român 
„prietenul la nevoie se cunoaște". 
Or, azi, cel care are nevoie de 
ajutor este poporul vietnamez. 
Sprijinirea acestuia este o mani
festare importantă a internaționa
lismului.

Delegația noastră care a vizitat 
Vietnamul a purtat discuții largi 
cu tovarășii vietnamezi. Ei s-au 
declarat pe deplin mulțumiți de 
ajutorul material, politic și moral 
pe care îl acordă România. Noi 
i-am asigurat și îi asigurăm pe 
tovarășii vietnamezi că le vom da 
în continuare tot sprijinul nostru 
pînă la victoria finală împotriva 
agresorilor imperialiști. Totodată 
vom depune eforturi pentru a con
tribui la mobilizarea și mai intensă 
a tuturor forțelor antiimperialiste, 
a cercurilor largi ale opiniei pu
blice internaționale împotriva a- 
gresiunii americane în Vietnam. 
Aceasta este una din problemele 
care preocupă îndeaproape condu
cerea partidului și statului nostru. 
Concentrîndu-și eforturile pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste, 
poporul român își va îndeplini tot
odată cu cinste îndatoririle ce-i 
revin în cadrul luptei generale 
antiimperialiste, pentru socialism 
și pace în lume.

Iată cîteva probleme ale situa
ției internaționale pe care am vrut 
să le expun în fața activului de 
partid din Oltenia. închei prin a 
mulțumi tuturor oamenilor muncii 
cu care ne-am întîlnit, pentru căl
dura cu care ne-au înconjurat, a- 
sigurîndu-i că vom răspunde dra
gostei manifestate prin felul în 
care vom munci, fiecare dintre noi, 
pentru îndeplinirea sarcinilor în
credințate de partid.

Doresc să urez activului de 
partid, tuturor comuniștilor, oa
menilor muncii din Oltenia să ob
țină noi succese în activitatea lor, 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a îndeplini marile îndato
riri ce le revin din cadrul planu
lui cincinal. Vă doresc, tovarăși, 
multă sănătate și multă fericire 
tuturor.

★

în repetate rînduri cuvintarea a 
fost subliniată cu vii și puternice 
aplauze.

LIVEZILE SE EXTIND, DAR SĂ CREASCĂ
Șl PRODUCȚIA DE FRUCTE

(Urmare din pag. I)

făcătoare. Așa după cum a re
zultat dintr-un control făcut de 
către organele Ministerului de Fi
nanțe, în regiunile Oltenia, Plo
iești, Suceava etc. sînt însă și ca
zuri cînd fondurile destinate ac
țiunilor fitosanitare sînt îndrep
tate spre alte obiective, în timp ce 
livezile rămîn neîngrijite. Pentru a 
asigura o mai mare grijă patrimo
niului pomicol, începînd din anul 
1967, fondurile alocate de către 
stat acțiunilor fitosanitare se vor 
folosi, în primul rînd, pentru pro
tejarea livezilor tinere, neintrate 
pe rod și în zonele și la plantații
le capabile să asigure cantități cît 
mai mari de fructe de calitate.

In realizarea unor producții 
sporite de fructe la hectar, un rol 
hotărîtor îl are calitatea lucrărilor 
de înființare a plantațiilor. Multe 
din neajunsurile de mai tîrziu ale 
livezilor provin de acolo că la în
ființarea lor specialiștii își aduc 
prea puțin aportul, proiectele de 
execuție sînt superficial întocmite 
sau chiar lipsesc, iar măsurile pre

procesului de fabricație
Din situația întocmită de Filiala 

Focșani a Băncii Naționale rezultă 
că, pînă la 30 aprilie a.c., Fabricii 
de confecții din localitate i-au fost 
respinse la recepție, de către în
treprinderile comerțului cu ridi
cata, mai multe loturi de confecții 
cu defecte de calitate, a căror va
loare depășește 2,1 milioane lei.

— După ample remedieri, anu
mite loturi de produse au fost to
tuși acceptate de beneficiari — 
ține să ne precizeze tov. Zamfir 
Cheresteș, inspectorul șef al filia
lei. Pentru altele însă, insumînd 
aproape 1 150 000 lei, situația a 
rămas nerezolvată. Un lucru însă 
e sigur : multe loturi se vor adău
ga stocului de produse declasate, 
care azi depășește 500 000 lei.

Am ținut să cunoaștem cauzele 
care au generat o atare situație. 
Iată ce ne-a spus tov. ing. Alexan
dru Florea, directorul fabricii.

— Dispunem de mașinile și uti
lajele cele mai moderne existente 
în industria confecțiilor. Ce putem 
spune, lucrurile se urnesc mai greu 
la început. Comparativ cu anul tre
cut însă, calitatea produselor s-a 
îmbunătățit considerabil.

— Totuși valoarea refuzurilor 
din ultimele luni este cu mult mai 
mare decît la începutul anului. 
Față de 400 000 lei în ianuarie, de 
pildă, s-a ajuns la 648 000 lei în 
aprilie, iar în prima jumătate a 
lui mai s-au depășit 900 000 lei. Cum 
explicați această evoluție ?

•— Să vedeți, a sporit mult vo
lumul producției (?!?!) Și apoi nu 
toate refuzurile sînt întemeiate. 
In cele mai multe cazuri a fost 
vorba de mici deficiențe, pe care 
delegații noștri le-au remediat în 
cîteva ore. Sîntem fabrică tînără 
și beneficiarii ne „purică" pur și 
simplu produsele.

Dintr-un asemenea răspuns se 
desprinde cît se poate de limpede 
mentalitatea ciudată a unui con
ducător de întreprindere. Evident, 
nu e ușor să produci mărfuri la 
nivelul exigențelor tot mai mari 
ale cumpărătorilor ; e mai lesne să 
cauți scuze, afirmînd că fabrica e 
tînără, că organele comerțului pot 
oricînd găsi „nod în papură". Dacă 
defectele semnalate la recepție — 
mîneci prinse greșit sau mai scur
te cu 2—3 cm decît indică norma, 
spatele mai scurt decît fața, șlițuri 
strîmbe, tighele șerpuite, etichetări 
greșite ș.a. — sînt lucruri mărunte, 
cum ar trebui să arate, din punc
tul de vedere al tov. Florea, un 
produs necorespunzător ?

Dialogul purtat în sectoarele de 
fabricație cu numeroși muncitori, 
maiștri, tehnicieni a înlesnit con
turarea cîtorva dintre fisurile prin 
care se strecoară în afara între
prinderii produse de proastă cali
tate.

Sala de preparație. In fața unei 
stive de baloturi reținem excla
mația muncitoarei Maria Bîtfoi : 
„Dacă era după mine de mult o 
dam înapoi. Acum o să se repete 
iar povestea cu capoatele!“

Despre ce-i vorba ? De la „în
treprinderile textile“-Galați au 
sosit 4 535 m diftină. Țesătura pre
zintă numeroase defecte de scă- 
moșare și imprimare. In ciuda a- 
cestor carențe de calitate ea a fost 
totuși admisă la recepție și intro
dusă în fabricație. întrebat pe ce 
considerent a acceptat asemenea 
marfă, recepționerul șef Nicolae 
Adam ne răspunde :

— Defectele sînt uniforme. Nu 
aveam motive s-o respingem. De 
altfel nu am acceptat-o degeaba. 
Am primit bonificație !

Este timpul, credem, să se în
țeleagă că nu smulgerea bonifica
ției de la furnizor trebuie să fie 

gătitoare pentru plantări sînt defi
citare din punct de vedere tehnic. 
In unele plantații din raionul 
Strehaia, făcute fără proiecte bine 
studiate, mare parte din pomi, 
neîngrijiți, s-au uscat, iar la cei
lalți rodirea a întîrziat. Este ne
cesar ca plantațiile pomicole să fie 
executate pe bază de proiecte în
tocmite de organele de specialita
te, să se urmărească crearea de 
livezi în masive, și să se fo
losească cele mai adecvate siste
me de cultură și metode de ame
najare. In legătură cu pregătirea 
terenului apare imperios necesar 
să facem o cotitură hotărîtă. 
Sistemul de plantare a pomilor In 
gropi individuale, deseori subdimen
sionate, executate concomitent cu 
plantatul, precum ți plantatul de pri
măvară reprezintă un compromis pe 
care trebuie să-l părăsim. Ca și în 
viticultură, unde nu se concepe în
ființarea de plantații în teren ne
desfundat la 60—70 cm adîncime, 
va trebui să se treacă și în pomi
cultură la plantarea în teren 
desfundat.

Pe baza rezultatelor de pînă a- 

scopul recepției materialelor, ci 
bararea oricăror căi de pătrundere 
în fabricație a unor materii prime 
de calitate necorespunzătoare.

Colaborarea defectuoasă dintre 
serviciile funcționale și sectoarele 
de producție, ca și scăzutul simț 
de răspundere al celor desemnați 
să conducă anumite compartimen
te de activitate din întreprindere, 
constituie cîmpul fertil pe care se 
dezvoltă nestînjenită „ciuperca" 
neglijenței. Iată doar un caz: în zi
lele cînd ne aflam în fabrică, pro- 
dul 2 A de la sectorul III își înce
tase aproape complet producția. 
Cauza ? Una din piesele compo
nente ale noului produs introdus 
în fabricație — sacoul de tergal — 
fusese greșit croită. La sala de 
croire, cuiva i-a venit ideea să 
înlocuiască un șablon cu altul de 
la un model mai vechi. Nici cei de 
la creație nu au mai controlat — 
deși există un om însărcinat să 
facă acest lucru — dimensiunile 
șabloanelor și modul în care se 
întocmesc seturile de piese. Din 
„inițiativa" sectorului de croire, 
combinată cu neglijența comparti
mentului de creație, au rezultat 
800 de căptușeli-spate prost di
mensionate.

O întrebare devine firească: 
„Ce anume face controlul de cali
tate, cum verifică produsele înain
te de a fi livrate ? Din afirmațiile 
șefului C.T.C., Vasile Vasiu, aflăm 
că în secția finisaj se face cel mai 
sever și amănunțit control de ca
litate. Ing. Radu Ocheanu, șeful 
secției aflat de față, ne explică : 
„Haina se așează pe manechin 
pentru a se verifica montarea mi
nerilor, lungimea lor, dacă nu 
cumva căptușeala „ține". Se con
trolează butonierele, nasturii, linia 
hainei în ansamblu".

La numai cîțiva pași depărtare, 
controlorul de calitate Gheorghe 
Cruceanu ține parcă să dezmintă 
afirmațiile. O privire fugară peste 
sacoul întins pe masă, o trecere, 
două cu metrul peste el, o apă-r 
sare nervoasă peste parafa C.T.C. 
și... o nouă confecție capătă cale 
liberă.

Fabricarea de produse cu de
fecte de croială sau execuție se 
datorește și deficiențelor care stă
ruie în programarea operativă a 
producției. Astfel nu rare sînt ca
zurile cînd se execută la același loc 
de muncă și cîte patru sortimente 
de confecții — remarca o lucră
toare de la sectorul I.

După cele constatate am ținut să 
aflăm și punctul de vedere al con
ducerii Direcției generale indus
triale a tricotajelor și confecțiilor 
din Ministerul Industriei Ușoare.

— Cunoaștem situația de la Fa
brica de confecții Focșani — ne-a 
spus tov. ing. Mircea Urmuzache, 
directorul general. Am trimis acolo 
numeroase brigăzi din minister, 
cît și colective de tehnicieni din 
alte întreprinderi. Dar, după cum 
se vede, situația s-a schimbat prea 
puțin. Deficiențele semnalate ara
tă că conducerea întreprinderii 
manifestă serioase slăbiciuni în ce 
privește organizarea, urmărirea și 
conducerea producției.

Fabrica de confecții din Focșani 
este, într-adevăr, o întreprindere 
tînără ; ea este înzestrată cu ma
șini moderne, are cadre calificate. 
Aceste condiții sînt în vădit con
trast cu mentalitatea unor oameni 
din fabrică care privesc fără sufi
cientă răspundere problema cali
tății.

Cu sprijinul direcției generale 
de resort din minister trebuie ana
lizate și înlăturate neîntîrziat cau
zele care au generat refuzurile de 
confecții fabricate aici.

loan ERHAN

cum, trebuie extinse în toate re
giunile sistemele moderne. Intensive 
de cultură a pomilor. Primele li
vezi intensive efectuate la unele 
cooperative agricole de producție i 
din Maramureș, Crișana, Argeș 
etc. au început să se afirme, asi- 
gurînd producții de 5—6 ori mai 
mari decît livezile obișnuite. A- 
ceste livezi deschid perspective ne
bănuit de mari datorită faptului că 
intră rapid pe rod (după 3—4 ani de 
la înființare], asigură folosirea rațio
nală a terenurilor și irigațiilor și mal 
cu seamă pentru că oferă posibilita
tea mecanizării în cel mai înalt grad 
a lucrărilor. Va trebui ca plantații
le intensive să aibă o pondere din 
ce în pe mai mare în ansamblul 
plantațiilor care se fac.

Pentru creșterea producției de 
fructe de calitate există, așadar, 
foarte mari rezerve. Specialiștii și 
lucrătorii din pomicultură sînt che
mați să-și aducă întreaga contri
buție pentru promovarea tehnicii 
noi și aplicarea unor lucrări de 
calitate, fără de care nu se pot 
obține rezultatele scontate în acest 
important sector al agriculturii.
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Metafora șl simbolul se numără 
țsrinfre instrumentele de expresie fi
rești ale poeziei, fiindcă aceasta este 
cu toiul altceva decît proza care fo
losește un mod de notație, de rela
tare, direct, descriptiv. Imaginea nu 
se construiește la fel în poezie și 
proză, deși confuzia s-a produs multă 
vreme. E adevărat că unii prozatori 
decantează cu eleganță cuvintele în 
ritmuri surprinzătoare, ca Flaubert ori 
Matei Caragiale, dar asta nu se face 
decît sub înrîurirea 
rioare ale poeziei și 
Vn oarecare măsură 
formal. Ba despre 
unii dintre cei mai 
mari prozatori ai 
lumii, ca Balzac și 
Tolstoi, ori la noi 
Rebreanu, de pildă, 
se zice că n-au stil. 
De ce ? Fiindcă 
proza lor curge ca 
un șuvoi amestecat 
din descrierea lu
mii obiective, fă'ă 
granițe și contururi, 
ca și aceasta. E 
vorba de mularea 
unei viziuni perso
nale pe o realitate 
obiectivă, concretă, 
alcătuită din 
fe, peisaje, 
omenești, 
urmărite în stările și

Specificitatea mijloacelor de expre
sie folosite de poezie derivă din mi
siunea poeziei, în sensul și funcțiu
nea ei. De aceea nu putem frece cu 
vederea originile poeziei, chiar dacă 
în cele cîteva milenii de la apariția 
ei lucrurilo s-au schimbat simțitor. 
Născută în binecunoscutul sincretism 
cu muzica și dansul, ea a fost consi
derată adesea ca un adjuvant al rit
murilor magice. Mai tîrziu, latinii — 
care au înțeles printre primii (și Danfe 
a învățat de la ei acest lucru) că poe
zia nu poate trăi decît din hrăni- 
rea ei cu mari idei, cu pasiuni ar
zătoare, cu conștiința condiției uma
ne — o numeau res sacre. Și nu tre
buie să uităm niciodată denumirea a- 
ceasfa metaforică, 
pentru că poezia 
care o identificăm 
ră poetică a lumii, 
zonele superioare 
moșului și 1 
cele mai 
ții poetice ale 
lumină, spre 
înalt, în spre 
tragă pe toți 
după vorba lui Schiller, cu priveliștea 
unei lumi frumoase care să le înno
bileze spiritual. Tn momentul lecturii, 
noi urmărim de fapt un artist sfăpî- 
nif de o prețioasă emoție, urmărim 
exprimarea unei reacții personale, 
față de lumea obiectivă. Un peisaj 
frumos e înțeles uneori mult mai 
bine și mult mai conform cu adevă
rul poeziei mari, din emoția intensă 
cu care vorbește despre el poetul, 
decît din descrierea lui care poate 
rămîne searbădă, plată.

Un sentiment înălțător ca acela al 
dragdsfei de patrie fîșneșfe mult mal 
convingător dintr-un simbol al comu
niunii între poet și pămînt. Un re
proș de dragoste atinge mult mai a- 
dînc sensibilitatea noastră dacă e 
rostit prin intermediul unei metafore 
sau al unui simbol. în poezia De cile 
ori, iubito a lui Eminescu, amintirea 
transfigurează prin detașarea eroului 
liric datele altfel banale ale despăr
țirii. Poetul se întoarce cu 
spre dragostea sfîrșită și înfr-o clipă 
de mare tensiune, țîșneșfe, dinfr-o 
stringentă necesitate interioară expri- 
mînd rezonanțe foarte adînci, meta
fora simbolică. De aceea imaginea 
păsării obosite, însingurate realizea
ză un efect mult mai puternic decît 
un reproș direct, fiind încărcată de 
concentrări maxime ale sentimentului, 
în felul acesta simbolul apare în ade
vărata lui funcție, de concentrare în
tr-un semn expresiv Ia capătul unei 
gradații a stărilor lăuntrice. Se poate 
riposta că în Despărțire, Eminescu a 
făcut acest reproș direct și l-a făcut 
genial. E adevărat, dar modalitățile 
directe și simbolice* pot coexista. Șl 
mai cu seamă coexistă la un poet a! 
vremii romantice.

Poezia modernă, exprimînd din ce 
în ce mai variat, mai subtil, o lume 
din ce în ce mai complicată, aceea 
a omului zilelor noastre, recurge tot 
mai mult la metaforă și simbol. Sîn- 
fem în plin proces de substanțiali- 
zare a arfei, a poeziei, sîntem con
fruntați cu lumea științei și a artei 
care ne obligă la eforturi intelectuale 
sporite. Poezia este o activitate a in
telectului superior, a spiritului și cere 
uneori învingere de obstacole pentru 
a fi înțeleasă. Și chiar dacă cei mai 
mari artiști ai lumii izbutesc să trans
mită gînduri și stări adînci printr-o 
notație poetică simplă, cristalină, prin
tr-o emoție directă, la prima lectură, 
totuși pluralitatea de sensuri, dezle
garea problemelor filosofice, a sensu
rilor mai profunde vin abia după un 
contact mai îndelungat cu poezia. 
Orice operă de arfă, fie plastică, mu
zicală ori poetică, se relevă mereu 
alta la fiecare întîlnire, are noutatea 
pe care i-o dă tocmai simplitatea ce 
ascunde mari adîncimi, treptat son- 
dabile. Și claritatea marilor poeți e 
aceea care prin comparație

mijloacelor exte-

falsa complicație cu care poefii mă
runți încearcă acoperirea confuziei 
și incoerentei lor. Ca să ni se poată 
comunica și să ne poată convinge, 
fiindcă funcfia poeziei reclamă im
perios comunicarea, poetul trebuie 
să ne introducă în lumea lui. Aci nu 
mai avem ce face cu descrierile de 
obiecte și stări, ele neputînd să fie 
subiect de meditafie și nici să ajungă 
la sursele sensibilității noastre, cu 
care receptăm poezia. Și atunci poe
tul, împins de necesitatea imperioasă

PUNCTE DE VEDERE

POEZIE
și simbol

obiec- 
ființe 

acti-uni
Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

desfășurările lor.

foarte pofrivifă, 
ara o misiune pe 
în orice mare ope- 
de a fe înălța spre 
ale binelui, 

adevărului. Există 
reprezentative

fru- 
în 

crea- 
lumii o aspirafie spre 
perfecțiune, spre mai 
care artistul vrea să-i 
oamenii, să-i desfete,

lăuntrică de care vorbeam mai sus, 
concretizează ideea în imagine, re
curge la simbol, care, — ca și cele
lalte mijloace din arsenalul propriu al 
creatorului de artă — îi oferă aces
tuia posibilitatea de a reflecta mai 
expresiv realitatea, de a exprima mai 
emofionant un înalt confinut de idei și 
sentimente. Pentru Baudelaire poetul 
coborîf pe pămînt era albatrosul. Stîn- 
ca lui Macedonski sau tufa de liliac 
neclintită de vîntul sălbatec înfățișa 
refuzul de supunere al poetului în fata 
lumii burgheze. Gorunul lui Blaga 
ilustra ideea dialectică a creșterii vie
ții cu moartea în ea. Simbolul este 
deci abstract și expresiv, insinuant și 
mlădios. Mai e general și permanent, 
nesuferind schimbări de stare decît în 
mică măsură, și poate fi folosit oricînd 
cu șanse egale de înțelegere într-o 
comunitate umană.

în drumul spre lumea inferioară a 
poetului și spre înțelegerea simbo
lurilor lui mai sîntem călăuziți și de 
ritmul exterior și inferior al poeziei 
care ne ajută să ne acordăm pe lun
gimea de undă a sensibilității respec
tive. Tot ritmul acesta dictează și 
structura sintaxei poetice, a așezării

Concertul

absolvenților

poe-

la Ateneu

Recitaluri

vorbelor în structura ritmică. Elemen
tele acestea converg toate spre inte
grarea noastră cît mai ușoară în lu
mea de gînduri și imagini a scriito
rului, în universul lui. Esențial e ca 
poetul să te facă să participi, să te 
emoționeze. Atunci înseamnă că fo
losirea simbolului n-a fost confuză, 
că poetul l-a făcut să iasă din străfun
dul sensibilității sale organic, ilustrînd 
o stare adevărată a ființei sale lăun
trice, ca setea sau foamea. O încer
care de versificație, oricît ar fi de 

corectă, dacă nu 
lasă să se simtă 
Zvîcnirea de auten
ticitate, de noutate 
a unui simbol 
unei metafore 
sortită pieirii 
nici măcar nu 
te fi socotită 
zie. Simbolul a fost 
cam depreciat, în 
ultima vreme la noi, 
datorită confuziei cu 
simbolismul. însă 
una este poezia 
simbolistă, alfa e 
folosirea simbolului, 
— unul din proce
deele importante 
ale poeziei moder
ne. De altfel 
în cea veche, 

/ autentică, el 
lipsit. Poeții dulce- 

prinfre care și Dante,

ori a

Iul sfii nou 
poefii pefrarchiști, apoi Michelangelo 
și Shakespeare au folosit simbolul 
din plin. în marea poezie a romantis
mului german, la Holderlin și Novalis, 
simbolul este, de asemenea, prezent. 
Nu mai e nevoie să vorbim despre 
sfîrșitul secolului XIX și începutul, se
colului XX, cînd a dobîndit drept de 
cetate.

Poezia noastră de azi cunoaște și 
ea modul figurat al exprimării sim
bolice de la Tudor Arghezi la Eugen 
Jebeleanu și pînă la cei mai tineri, 
Nichita Stănescu, Marin Sorescu ori 
Ana Blandiana. Și e firesc să fie așa. 
Căci ea este una din modalitățile de 
expresie a trăirilor specifice, căutătoa
re, entuziaste ale tinerilor noștri, care 
poate fixa într-o formă expresivă im
presiile lor, stările de curiozitate în 
fața vieții mereu curgătoare, infinit 
dimensionată. De aceea simbolul ar
tistic rămîne printre mijloacele de 
exprimare curentă în poezie, ca și în 
muzică și în artele plastice, fără să 
altereze sensurile generale realiste ale 
cunoașterii artistice.

VARA

durere

Capitala noastră 
dispune de plăcute 
spații de recreare — 
parcurile și grădinile 
din interiorul orașu
lui, numeroasele pă
duri din împrejurimi. 
Aceste oaze de ver
deață pot să ne o- 
fere mai mult decît 
umbra, aerul proas
păt și liniștea.

Universul 
artistic 
și cel... 
astronomic

Să facem o vizită 
în parcul Herăstrău. 
Ascunse între arbori 
și boschete, ne aș
teaptă mai multe 
locuri de distracție și 
cultură. Printre dife
ritele manifestări or- ' 
ganizate aici predo
mină cele artistice. 
Spectacole pe scena 
teatrului de vară, 
pentru cei mari, sau 
la tea'trul de păpuși, 
pentru cei mici. Casa 
de cultură anunță 
săptămînal concerte 
variate, susținute de 
soliști de la operetă 
sau imprimate pe 
discuri. La estrada 
amatorilor poți ve
dea programele unor 
echipe de cîntece și 
dansuri, filme docu
mentare. Atenția 
multor vizitatori este 
solicitată în această 
lună de Expoziția na
țională de desene ale 
copiilor și tineretului 
școlar ca și de Ex-

poziția de lucrări ale 
elevilor Școlii popu
lare de artă.

Amatorii de lectu
ră in aer liber iau 
loc la bibliotecile din 
parc unde se află 
lucrări tehnice, albu
me de artă și în spe
cial literatură. Citi
torii nu găsesc însă 
suficiente scaune la 
biblioteca „Al. Vlahu- 
ță“. Iar la biblioteca 
tehnică ar fi necesa
re unele amenajări 
pentru extinderea ei.

Un punct de atrac
ție sînt și lunetele de 
la punctul astrono
mic, care grupează 
în jurul său și un fel 
de „club" alcătuit de 
tineri pasionați să 
cunoască corpurile 
cerești.

Păcat însă că pu
ținele indicatoare nu 
te prea ajută să gă
sești cu ușurință toa
te aceste locuri de 
cultură. Totuși, dacă 
insiști, le nimerești.

AGENDĂ CULTURALĂ

Absolvenții acestui 
an universitar de la 
Conservatorul „Cipri- 
an Porumbescu" vor 
susține joi 16, ora 
20,00 un concert la 
STUDIOUL CONSER
VATORULUI. în pro
gram : Concertul pen
tru vioară și orchestră 
de Dvorak — solist 
Adalbert Fodor și 
Concertul pentru oboi 
și orchestră de R. 
Strauss — solistă Ma
ria Iliută. Dirijor : Gri- 
gore Iosub. A doua 
parte a concertului va 
fi dirijată de absol
ventul Octav Calleya 
și va cuprinde, Con
certul nr. 3 pentru 
pian și orchestră de 
Beethoven — solist 
Nicolae Licaret și 
Simfonia a VIII-a „Ne
terminata" de Schu
bert.

Cozighian. 
astăzi, la

Florina 
prezintă 
ora 20,00, lucrări de 
Bach, Franck, Wil
helm Berger șj Brahms. 
Tenorul Ion Piso, a- 
companiat la pian de 
Victoria Ștefănescu, 
prezintă vineri 17, ora 
20.00, lieduri și arii de 
Schumann, Schubert, 
Liszt, Rachmaninov. 
H. Wolff, Enescu, 
Jora, Gluck, Lully și 
alti compozitori.

Muzică vieneză

Arta populară

xecutate. Fantezia for
melor, stilizarea moti
velor, culorile 
profundul simț 
al creatorilor 
lari.

atestă 
artistic 
popu-

albaneză
Expozlfil

La Clubul Uzinelor Republica expun în aceste zile, 
din lucrările lor, elevii Școlii populare de artă din 

Capitală

A ÎNCEPUT

VACANTA
DE VARĂ

Foto : A. Cartojan

„Arta 
albaneză", 
în sălile 

Satului"

de artă

în SALA MICĂ A 
PALATULUI vor avea 
loc săptămîna a- 
ceasta două recita
luri : Violonistul Va
rujan Cozighian, a- 
companiat de pianista

în concertele de 
simbătă și duminică 
de la ATENEU, or
chestra simfonică a 
Filarmonicii de stat 

Enescu" ofe- 
bagheta lui 

Basarab 
de

compus 
a 

„Neterminata" 
Schubert, Valsul 
perial, „Dunărea 
bastră", „Trandafirii 
din Sud" și „Polca piz
zicato" de Johann 
Strauss, valsul din o- 
pera „Cavalerul ro
zelor" de Richard 
Strauss și valsul „Aur 
și argint" de Lehar.

„George 
ră sub 
Mircea 
program 
vieneză 
Simfonia

un 
muzică 

> din 
VIII-a 

de
Im- 
al-

Expozitia 
populară 
deschisă 
„Muzeului
din Capitală, oferă vi
zitatorului o imagine 
cuprinzătoare. 500 de 
exponate, piese, repre
zentative : costume,
covoare, broderii și 
țesături, obiecte din 
lemn și ceramică sînt 
rodul multor meșteșu
guri tradiționale care 
dovedesc pricepere și 
talent. Regiunea Za- 
drina din nordul Al
baniei 
pentru 
mătăsii, 
pentru 
lucrate 
manual
mare varietate. 
Kurvelesk și 
sînt centre de 
cere a covoarelor. Se
remarcă de asemenea 
pitoreștile costume 
naționale, brodate cu 
măiestrie, diferitele o- 
biecte de uz: fuse, 
bastoane, pipe, țigare
te, leagăne, vase de 
lemn etc. măiestrit e-

Ioana 
Artista

este renumită 
prelucrarea 

Țesăturile 
îmbrăcăminte 
cu 
sînt

războiul 
de o 
Korpa, 
Lu m a 

produ-

La Galeriile 
din bd N. Bălcescu, 
nr. 23, sînt expuse 20 
de sculpturi în bronz, 
piatră și lemn, precum 
și o serie de desene 
realizate de 
Kassargian.
este la prima sa expo
ziție personală. Men
ționăm că lucrări ale 
artistei au mai figurat 
în anii din urmă la di
ferite expoziții colec
tive organizate în Ca
pitală, precum și la 
Expoziția internațio
nală a tineretului de 
la Paris în 1963.

★

La Galeriile de artă 
din Calea Victoriei nr. 
132 a avut loc recent 
vernisajul expoziției 
personale a lui 
Constantinescu. 
reunite peste 
uleiuri printre 
„Peisaj la
„Mînăstirea Cernica", 
„Stradă la Mangalia", 
„Teiul Doamnei", pre
cum și portrete, na
turi statice.

c. c.
Sînt 

30 de 
care : 

Balcic",

Cartea de teatru
într-o colecție de buzunar, de felul 
celei intitulate pe vremuri „Bibliote
ca Teatrului Național").

Cu foate realizările incontestabile 
ale istoriografiei și memorialisticii 
noastre de teatru, și în acest dome
niu sînt încă multe de făcut, mai a- 
les în direcția sistematizării și ritmi
cității aparițiilor. Intențiile Editurii 
Meridiane și ale Editurii pentru lite
ratură sînt, după cîte știm, promiță
toare. Traducerea lor în viață se ia
să însă așteptată cam mult ; volumele 
apar destul de rar și cu mari înfîr- 
zieri.

Teatrul românesc a fost și este bo
gat în interpreți de valoare. Numai 
o mică parte dintre aceștia au tost 
prezentați pînă acum cititorului. Sînt 
în țara noastră destule instituții tea
trale cu glorioase tradiții, mai vechi 
și mai noi. N-ar trebui oare începută, 
în sfîrșif, prezentarea lor sistematică ?

Insuficientă se vădește preocupa
rea editurilor noastre pentru publi
carea lucrărilor de teorie teatrală. Au 
fost retipărite foarte puține studii a- 
parținînd unor personalități de prim 
rang ale vieții noastre teatrale din 
trecut. Ar fi binevenită readucerea în 
circulație — eventual înfr-o serie edi
torială — a contribuțiilor de presti
giu pe acest tărîm datorate lui Camil 
Petrescu, Tudor Vianu, G. M. Zamfi- 
rescu, Victor Ion Popa. Ion Marin 
Sadoveanu și ale altora. La rîndul 
lui, teatrul românesc contemporan cu
noaște experiențe creatoare dintre 
cele mai interesante. Consemnarea și 
dezbaterea lor într-o serie de studii 
și mărturii ar aduce o contribuție im
portantă nu numai pentru activitatea 
teatrală de astăzi, dar și pentru ja
lonarea drumurilor viitoare. Popu
larizarea realizărilor actuale ale tea
trului românesc, atît în țară cît și 
peste hotare, este o datorie patrio
tică și ea n-a fost pînă acum împli
nită, din punct de vedere editorial, 
decît în mică oarte.

Fără îndoială, toate acestea nu se 
pot face ușor și dintr-o dată. Dar con
diții materiale există, cadrele de spe
cialitate se formează, pasiunea nu 
lipsește. Important este să crească și 
preocuparea pentru asemenea pro
bleme, să se contureze o concepție 
editorială unitară, temeinic studiată, 
să se evite risipirea forțelor și des
părțirea arbitrară între componentele 
fenomenului teatral.

Cartea de teatru — în multiplele 
și atît de variatele ei moduri de 
realizare — va găsi totdeauna foarte 
mulți cititori pasionați 
unui popor care 
entuziasm pentru 

socialiste.

se ajunge însă la nivelul cerințelor 
actuale, impuse tocmai de înflorirea 
mișcării noastre teatrale contempora
ne, mal sînt de făcut eforturi. Tea
trul ocupă, în mod firesc, în viafa 
noastră culturală de astăzi, un loc din 
ce în ce mai important, dar cărții de 
teatru cred că nu i se acordă încă, 
totdeauna și constant, atenția cuve
nită.

Cercetătorii care studiază trecutul 
teatrului românesc întîmpină adesea 
mari greutăți din pricina inexistentei 
textelor dramatice reprezentate într-o 
anumită perioadă. Le lipsesc adică 
tocmai elementele esențiale pentru 
aprecierea conținutului ideologic și 
artistic al fenomenului teatral. Aceas
tă absenfă a multor texte dramatice 
din trecut își are fără îndoială expli
cația ei. Dar ce explicație vor putea 
găsi cercetătorii viitori ai teatrului 
nostru de astăzi cînd se vor afla în 
situafii asemănătoare ? Toate teatrele 
din România reprezintă piese origi
nale. Firește, calitatea acestor piese 
nu este totdeauna de o valoare deo
sebită. Cel pufin o parte din ele, însă, 
ar putea asigura publicarea într-un 
ritm susfinut a seriei initiate cîndva 
de Editura pentru literatură (ceea ce 
n-ar împiedica, desigur, tipărirea pe
riodică și a unor volume cuprinzînd 
mai multe piese ale aceluiași autor). 
Ar trebui adăugat aci că spectatorul 
român de astăzi, mai cult și mai exi
gent decît cel din trecut, poate emite 
cu toată îndreptățirea pretenția de a 
i se pune la îndemînă, eventual chiar 
în foaierul teatrului, piesa pe care o 
vede reprezentată (tipărită de pildă

Amploarea mișcării noastre tea
trale și interesul viu al unui public 
tot mai numeros reprezintă argumen
te convingătoare, de altfel demult și 
unanim recunoscute, pentru necesita
tea înțelegerii înfr-o perspectivă mai 
amplă și mai bogată a cărții de tea
tru. E un capitol care s-a bucurat 
de-a lungul anilor de atenția editurilor 
noastre, deși, uneori, observăm o 
lipsă de continuitate a muncii pe 
acest tărîm și, mai ales, o înțele
gere rigidă a profilului unor ediții. 
Au apărut, astfel, volume cuprinzînd
— integral sau selectiv — piesele 
scriitorilor clasici, ale dramaturgilor 
dintre cele două războaie mondiale,
— unele au cunoscut două sau trei 
ediții — ale autorilor dramatici con
temporani, sau piese în volume se
parate. Au fost editate, de asemenea, 
numeroase piese de teatru scurt, ne
cesare în primul rînd echipelor artis
tice de amatori. S-au bucurat de aten
ție scrierile memorialistice ale unor 
personalități marcante. S-au tipărit stu
dii monografice și micromonografii 
ilustrate despre oameni de teatru pro- 
eminenți din trecut și de astăzi. în 
ultimii ani au văzut lumina tiparului
— ce-i drept extrem de rar — studii 
de sinteză ori de teorie teatrală ; a 
început editarea tratatului de istoria 
teatrului în România. Și enumerarea 
realizărilor ar putea fi încă amănun
țită și continuată.

Progresele obținute în acest dome
niu sînt evidente dacă privim situa
ția actuală în comparație cu aceea din 
trecut, cînd asemenea tipărituri erau 
aproape cu totul neglijate. Pentru a

După școlarii mici, care au 
terminat cursurile la 28 mai șl 
după absolvenții claselor a 
VIII-a și a Xl-a, care și-au 
luat rămas bun de la școală 
la 26 mai, și-au început va
canța elevii din celelalte clase 
ale școlii generale și liceului.

Așteptată cu nerăbdare de 
elevi, vacanța de vară va o- 
feri tineretului școlar prilej de 
reconiortare fizică și intelec
tuală după un an de învățătu
ră. în cele mai pitorești locuri 
din țară vor fi deschise în cu- 
rînd 92 tabere de odihnă, 8 
tabere sportive, 2 tabere inter
naționale — la munte și la 
mare. Peste 3 milioane de elevi 
vor fi atrași în numeroase ex
cursii interregionale sau regio
nale, vizite în Capitală și pe 
litoral, în activități și competi
ții organizate, în cluburi cultu
ral-sportive, precum și la alte 
manifestări specifice sezonului. 
Vor fi folosite din plin și con
dițiile locale de recreare, acti- 
vitățileJîn aer liber, corespun
zătoare vîrstei și preferințelor 
celor tineri.

lor profesioniști și 
amatori. în altele nu 
există nici atît. Or, 
în fiecare parc ar 
trebui create diverse 
mijloace 
ment, 
pentru recreare. Nu 
numai 
țele, ci și după vîrs- 
tele diferite. Pot oare 
să lipsească distrac
țiile pentru copii ?

Pentru aceasta sînt 
necesare și un mini
mum de condiții ma
teriale. Din acest 
punct de vedere e- 
xistă diferențe mari 
de la un parc la al
tul. De pildă, dacă la 
Herăstrău funcțio
nează 6 biblioteci, în 
toate celelalte parcuri 
luate la un loc nu 
există atîtea. Această 
situație demonstrea
ză și necesitatea unei 
coordonări, pe Capi
tală, atît în privința 
amenajării bazei ma
teriale (inclusiv a 
punerii depline în 
valoare a celei exis
tente), cit și a orga
nizării programelor 
cultural distractive. 
Cartierele din preaj
ma marilor parcuri 
s-au dezvoltat foarte 
mult în ultimii ani. 
Fiecare din aceste 
locuri de odihnă tre
buie să fie gospodă
rite cu tragere de 
inimă, să ofere nu
meroșilor săi vizita
tori variate mijloa
ce de cultură și dis
tracție, condiții plă
cute, atractive, de re
creare.

de agre- 
posibilități

după dorin-

Ion CIUCHI

Flamura
14: 16: 

Scînteii)

A Filarmonica de „G. Enescu
mică a Palatului) : RECITALUL VIOLONISTULUI 
VARUJAN COZIGH1AN — 20.
A Teatrul de operă și balet : OEDIP — 19,30.
A Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIR
CULUI — 19,30.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ 
— 19,30.
A Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : SO
NET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
A Teatrul „Barbu Delavrancea" : VOINICEȘTE, 
MĂI FLĂCĂI — 20.
A Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Sa
voy) ■ REVISTA DRAGOSTEI — 20, (sala Vic
toria) : NEGRU PE ALB - 20.
A Circul de stal : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

B CINEMA
• COLIBA UNCHIULUI TOM — film pentru 
ecran panoramic : Patria — 9; 12; 15; 18: 21.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cl-

Intr-un 
parc 
de toate, 
în celelalte 
nimic

Ce ne oferă Herăs- 
trăul nu găsim insă 
și în celelalte locuri 
de odihnă. Activita
tea cultural-distrac- 
tivă în parcuri mari 
cum sînt „23 Au
gust", „Nicolae Băl
cescu" se reduce la 
spectacole ale artiști-

în mijlocul 
muncește cu atîta 
înflorirea culturii

Mihai VASILIU

nemascop : Republica — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, Stadionul Dinamo — 20,15 (la am
bele completare Consfătuirea lucrătorilor din 
industria constructoare de mașini), București — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Gloria — 9; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21,15, Patinoarul „23 August" 
— 20,15.
• EU SÎNT CUBA I : Luceafărul — 9; 12; 15; 18;
21, Feroviar — 9; 12; 15; 18; 21, Grădina
„Doina" — 20,15, Aurora — 10; 12,30; 15; 17,30; 
20; la grădină — 20,30.
A FOTBAL : Cinemateca — 10: 12; 14.
• FANFAN LA TULIPE : Capitol — 9,15; 11,30; 
14,45; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,15, Grivița 
(completare Ninge) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
® FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : 
Festival (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Suceava) 
12; 15,30; 18,30. 21,30; la grădină -- 
Arenele Libertății — 20,30, Modern — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21,15.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : 
mina — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
A FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : Victoria 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Melodia (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Iași) - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
Rahova (completare Vizita în Republica Socia
listă România a președintelui Iosip Broz Tito) — 
16; 18,15; la grădină — 20,30.
A OMICRON : Central (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat tn regiunea Iași)

— 9;
20,15,

Lu-

— 9,15; 11,30; 13,45; 16;
(completare Tractorul ’66)
18,15; 20,30, Grădina „Expoziția" (Piața
— 20,30.
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE : Union — 
11; 15,30; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• FERICIREA IN TRAISTĂ : Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CLOVNUL FERDINAND — AJUTOR, MĂ 
ÎNEC — CÎND SOȚIA E PLECATĂ — STELUȚA 
CENUȘIE — ÎN PALATUL VECHI — HALAL 
MEȘTERI I — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICĂ nr. 12/1965: 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
• NU PLÎNGE, PETER 1 — cinemascop : Ciulești 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Suceavaj — 15,30; 18; 20,30.
A FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop — și ANGE
LICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cinemascop; 
Excelsior — 10; 15,15; 19,30.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA : Dacia (completare 
O poveste cu cîntec) — 9,30—13,45 în conti
nuare; 16; 18,15; 20,30.
A TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Buzești (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Iași) — 14; 16,15; 18,45; la grădină —
20,30, Tomis (completare Ninge) — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30.
• PRINȚESA PĂUNIȚA : Crîngași — 16; 18; 20.
A SOȚIE FIDELĂ : Bucegi (completare Tractorul 
'66) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20.45; la
grădină — 20,15, Lira (completare Culori în pic
tură) — ,15; 17,15; 19,30; la grădină - 20,15.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; Uni-

rea (completare Rășinari) — 16; 18,15; la grădină
— 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE: Flacăra
— 10; 15,30; 18; 20,30, Drumul Sării — 11; 
15,15; 17,45; 20.
• DEPĂȘIREA : Vitan (completare Știință și 
tehnică nr. 11/1965) — 16; 18,30.
® SERBĂRILE GALANTE : Arta (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Suceava) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30; la
grădină — 20,30, Floreasca (completare Ninge) — 
9,30; 11,45; 14. 16,15; 18,30; 20,45, Grădina „Pro
gresul" — 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Miorița — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21, Volqa - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : 
Munca (completare Un bloc neobișnuit) — 16; 
18,15; 20,30.
o HAIDUCII — cinemascop : Popular (comple
tare 1 Mai 1966) — 10,30; 16; 18,30; 21, Pacea
(completare Congresul sindicatelor) — 16; 18,15; 
20,30.
A OPERAȚIUNEA ,,I“ : Moșilor (completare 
Congresul sindicatelor) — 15,30; 18; 20,30.
• INSPECTORUL : Cosmos (completare Ilustrate 
la Don Quijote) — 15,45; 18; 20,15.
A DE LA 7 LA 12 : Viitorul (completare Otto 
Iulievici Schmidt) - 15,30; 18; 20,30.
O PARCAREA INTERZISĂ : Colentina (comple
tare Pavlik) — 16; 18.15; 20,30: la grădină — 20. 
A GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
Progresul (completare 1 Mal 1966) — 14; 16,15; 
18,45; 21.

• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : Ferentari
— 10; 15,30; 18; 20,30.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCISMULUI : Co- 
troceni — 15; 17,45; 20,30.
• O STEA CADE DIN CER : Grădina „Moșilor"
— 20,15.
• DRAGOSTE LA ZERO GRADE : Grădina „To- 
mis” — 20,15
• FATA DIN JUNGLĂ : Grădina „Progresul- 
Parc" — 20,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Grădina 
„Vitan” — 20,30.

ITELEI

19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 —
„WIL-

•
Pentru copii și tineretul școlar : FILMUL
HELM TELL" și emisiunea : ȘTIȚI SĂ SOCOTIȚI?
— Bilete de examen. Prezintă prof. Ileana Voi- 
nescu • 20,00 — Teatrul românesc : PRIMELE 
LUCRĂRI DRAMATICE ROMANEȘTI. Prezintă 
conf. univ. Virgil Brădăteanu. Interpretează co
lectivul Teatrului National din Cluj. Transmi
siune de la Cluj « 22,00 — Parada vedetelor. 
Cintă Connie Francis, Georges Andre Martin 
• 22,20 — Recital filmat : Fr. CHOPIN A 22.45
— Telejurnalul de noapte • 22,55 — Buletinul 
meteorologic.

1
I
I
I
I
I
I
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I
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ORADEA (coresp. „Scinteii"). — 
In localitatea Feniș din raionul 
Gurahonț s-a făcut recent o des
coperire arheologică importantă. 
In timp ce prășea culturile pe dea
lul Ivuțești, țăranul cooperator 
Șlelan Cosma a găsit un ciob de 
oală plin cu monede datind din 
seco/s'» III—II 1 e.n. Tezaurul da
cic din Fenrș, format din peste 100 
de monede din argint și 
este al doilea de acest lei 
perit in raionul respectiv, 
cel de la Almaș, și cel mai 
pînă acum. Tot în raionul ___
hont, cercetările preliminare făcu
te de muzeul regional au scos la 
iveală urmele unei așezări dacice.

Peste citeva zile pe dealul Ivu- 
țești vor începe 
găsirea restului 
prezintă o reală 
elucidarea unor 
torie veche a patriei noastre.

aramă, 
desco- 

după 
mare 

Gura-

lucrăriie pentru 
tezaurului care 

importanță In 
probleme de ls-
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ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI P. C. R.
CARE A PARTICIPAT

LA CONGRESUL PARTIDULUI 
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

Marți la amiază a sosit în Ca
pitală, venind din R.P. Mongolă, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat Ia lucrările Con
gresului al XV-lea al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Din delegație au făcut parte to
varășii Gheorghe Paloș, secretar 
al Comitetului regional al P.C.R.- 
Oltenia, și Petre Niță, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în R.P. Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa au fost de față tovarășii Du
mitru Coliu, membru supleant al

Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Ivanovici, 
membru al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Popa, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R., 
Bujor Sion și Vlad Vasile, mem
bri supleanți ai C.C. al P.C.R., Du
mitru Cristescu și Grigore Ră- 
duică, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Țeveengombîn 
Davaasuren, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al R.P. Mongole la 
București.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
Comunist din

Partidului
Chile

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A COMISIEI AFACERILOR EXTERNE 

A SENATULUI FRANCEZ
La invitația Comisiei de politică 

externă a Marii Adunări Națio
nale, marți dimineață a sosit în 
Capitală o delegație a Comisiei 
afacerilor externe a Senatului 
francez, condusă de Vincent Roti- 
nat, președintele comisiei. Din de
legație fac parte senatorii Pierre 
de Chevigny, Roger Carcassonne, 
Georges Repiquet și Paul Wach, 
precum și Yves Coterelle, secre
tar.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Dumitru Po
pescu, președintele Comisiei de 
politică externă a M.A.N., acad. 
Traian Ionașcu, vicepreședinte al 
Grupului parlamentar român pen
tru relații de prietenie România- 
Franța. Stanciu Stoian, C. Paras- 
ehivescu-Bălăceanu, Ton Cristolo- 
veanu, deputați ai M.A.N., membri 
ai Comisiei de politică externă și 
ai Grupului parlamentar român 
pentru relații de prietenie Româ- 
nia-Franța, funcționari superiori 
ai Marii Adunări Naționale și ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost de față Jean Louis

Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
La amiază, delegația Comisiei 

afacerilor externe a Senatului 
francez, în frunte cu Vincent Ro- 
tinat, președintele comisiei, a fă
cut o vizită la Palatul Marii Adu
nări Naționale, unde a fost primi
tă de Dumitru Popescu, președin
tele Comisiei de politică externă 
a M.A.N.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat deputați, membri ai Co
misiei de politică externă a M.A.N.

★
în cinstea senatorilor francezi, 

Dumitru Popescu a oferit un de
jun la Restaurantul „Pescăruș".

★
în cursul după-amiezii, membrii 

delegației, însoțiți de deputatul 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, au 
vizitat Muzeul satului și noi car
tiere de locuințe din Capitală.

(Agerpres)

Azi in milenara China

Delegația Partidului Comunist 
din Chile, formată din Victor Diaz, 
membru al Secretariatului P.C. din 
Chile, conducătorul delegației, Ce
sar Godoy, membru al C.C. al P.C. 
din Chile, deputat în Congresul 
Național al Republicii Chile, și Ma
ria Herrera, învățătoare, care se 
află în țara noastră la invitația 
< omitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a vizitat în zile
le de 11—14 iunie orașul București, 
Institutul de cercetări pentru cere
ale și plante tehnice Fundulea, 
G.A.S. „30 Decembrie", precum și

uzinele „1 Mai" și Rafinăria Telea- 
jen din regiunea Ploiești.

(Agerpres)

LOTO
Tragerea premiilor mari din 14 iunie 

1966 : FAZA I : (biletele de 10 și 20 lei).
Extragerea I : 56 31 1; a Il-a : 12 3 83; 

a IlI-a : 8 77 39; a IV-a : 82 57 25; a
V-a : 22 84 14. FAZA a II-a : (biletele 
de 8 și 20 lei). Extragerea a Vl-a : 39 
69 42 ; a VII-a : 4 86 82 ; a VIILa : 89 
83 68 ; a IX-a : 53 26 23. FAZA a III-a : 
(biletele de 4 lei). Extragerea a X-a : 
83 61 70; a Xl-a : 59 49 15. FAZA a 
IV-a : (biletele de 2 și 20 lei). Extrage
rea a XH-a : 40 87 48. FOND DE PRE
MII : 2.122.735 lei.

Actualitatea

Spectatorii și chiar unii 
tehnicieni își exprimă de 
multe ori nedumerirea fa
tă de evoluția unor spor
tivi, din diferite discipline, 

! care la vîrsta adultă nu 
confirmă perspectivele în
trezărite în perioada junio
ratului și manifestă multi
ple deficiente în execu
țiile tehnice, în indicii de 
dezvoltare al vitezei, for
ței, rezistentei etc. Tot ne
dumerire, de data aceasta 
mai gravă, creează și ex
plicațiile date de unii spe
cialiști care caută să „de
monstreze’ că performan
țele superioare implică nu
mai înclinații speciale, ta
lent. într-adevăr, talentul, 
înclinația sînt deosebit de 
prețioase, dar ele nu duc 
automat la consacrarea 
sportivilor care în perioa
da junioratului au dovedit 
reale calități. Rolul hotărî- 
tor în afirmarea sportivilor 
îl au munca, confinutul in
struirii tehnice, nivelul or
ganizării acesteia. în a- 
cest sens sînt încă multe 
de făcut.

Se impune, în primul 
rînd, ca antrenamentul 
sportiv să fie înțeles — nu 
numai teoretic, ci și prac
tic — ca un proces in- 
strucfiv-educativ stadial, 
fiecărei etape fiindu-i ca
racteristic un anumit conți
nut, precum și metode spe
cifice bine precizate. A- 
cest drum este lung și, așa 
cum rezultă din experiența 
sportivilor fruntași din 
țoală lumea, solicită nu nu
mai 8—10 ani de pregătire 
continuă, ci și o eșalonare 
a acesteia pe mai multe e- 
fape, o importanță deose
bită avînd inițierea și a- 
poi începerea specializării 
sportive încă de la o vîrsta 
fragedă. Corespunzător a- 
cestei cerințe de bază a 
pregătirii viitorilor perfor
meri, în unele ramuri de 
sport, ca înotul, gimnasti
ca, patinajul artistic, unele 
probe de schi, tenisul și 
chiar fotbalul și baschetul, 
inifierea începe la vîrsta de 
7—10 ani, iar prima etapă 
a specializării sportive în
tre 11—14 ani. în alte 
sporturi, mai ales la cele 
care solicită eforturi susți
nute (luptele, canotajul, 
boxul, probele de re
zistentă din ciclism, atle
tism, schi etc.) inifierea în
cepe între 11—13 ani, iar 
prima etapă a specializării 
între 14—16 ani.

Cristalizarea acestor e- 
tape are la bază concor
danta dintre particularități
le dezvoltării fizice și psi
hice ale tinerilor și cerin-

Președintele Consiliului municipal 
al orașului Londra a sosit in Capitală
Președintele Consiliului Munici

pal al orașului Londra. H. Fergu
son, împreună cu soția, a sosit 
marți în Capitală, pentru a ne 
vizita țara la invitația Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
orașului București.

Pe aeroportul Otopeni. oaspeții 
londonezi au fost salutați de Ion 
Cosma, președintele Comitetului e- 
xecutiv al Sfatului popular al ora
șului București, de Vasile Lixandru, 
Ion Borca și Dumitru Joița, vice

președinți, și de alți membri ai 
comitetului executiv.

Au fost de față R. Brash, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

Sosirea in tara noastră 
a ministrului lucrărilor

pe scurt
• Turneul internațional de volei 

de la Modena (Italia) a fost cîști- 
gat de reprezentativa Bulgariei, 
care în ultimul meci a întrecut e- 
chipa României cu scorul de 3—1. 
în meciul pentru locurile 3—4, Sal- 
varani Parma a învins selecționata 
Italiei cu 3—2.

• A fost alcătuită selecționata 
masculină de baschet a Europei, 
care va întîlni în octombrie la 
Liubliana echipa italiană Simenthal 
Milano, cîștigătoarea „Cupei cam

pionilor europeni". Printre cei se
lecționați se numără și jucătorul 
român Mihai Albu de la Dinamo 
București. Din lot mai fac parte 
printre alții : Travin, Voinov, Lip
so (U.R.S.S.), Rodriguez, Luyk, Se- 
villano (Spania), Zoas (Grecia), Lo
ndon, Michelet (Belgia), Savov 
(Bulgaria).

• în primul tur al turneului in
ternațional de tenis de la Londra, 
australianul Ken Fletcher l-a în
trecut cu 9—7, 6—1 pe Ion Țiriac.

Conf. univ. Ion ȘICLOVAN
Dar 
de

specifice ale ramurilorfele specifice ale ramurilor 
de sport respective. In pe
rioada inifierii, precum și a 
primei etape a specializării 
sportive, se pot forma și 
consolida deprinderile teh
nice de bază specifice, pot 
fi influenfafi considerabil 
indicii de dezvoltare ai în- 
demînării și vitezei. Dacă a- 
cestea nu sînt prelucrate la 
vîrstele corespunzătoare, 
vor constitui ulterior reale 
piedici pentru obținerea 
de performante superioare, 
în aceste etape se însu
șește acel a b c sportiv, pe 
care se va așeza și spri
jini în orice moment între
gul sistem 
priceperi și deprinderi de 
mișcare componente . ale 
sporturilor practicate.

Este greșită mentalitatea 
că măiestria execuțiilor tre
buie dezvoltată numai la 
sportivi cu clasificare su
perioară ; de fapt, 
timp cît nu 
cu atenfie, 
posibilităților 
nerilor, nici nu poate exis
ta certitudinea că nu ră- 
mîn nedepistafe realele ta
lente sportive. Iar la spor
tivii consacrati, perfectiona
rea măiestriei se transfor
mă de fapt într-o proble
mă de corijare, de dezvă- 
tare a deficientelor tehni
ce, dintre care unele nici 
nu mai pot fi dezvăfate. 
Așa se și explică faptul că 
avem, în nu puține disci
pline, sportivi fruntași ca
re prezintă încă unele la
cune surprinzătoare la ca
pitolul pregătirii tehnice și 
care, practic, nu mai pot fi 
remediate. Totul este deci 
o optică de perspectivă în 
pregătirea sportivilor, pre
gătire care, firește, nu se 
împacă cu goana după re
zultate imediate.

Realitatea este că de 
multe ori federațiile, și mai 
ales cluburile și asociațiile 
sportive, tratează superfi
cial procesul de instruire 
sportivă a copiilor și ju
niorilor. Nu numai 
deosebire de țări 
zenfe prestigioase 
nu sînt detașa(i 
dintre cei mai buni, dintre 
cei mai experimentați și
pregătiți, în curent cu noul, 
dar antrenorii care pregă
tesc echipele și grupele de 
tineri sînt de obicei înca
drați cu „jumătate de nor
mă’ și... muncesc ca ata
re. Sînt apoi frecvente ca
zurile cînd ocupația cu-

ca-

și e- 
si 

ma-

de cunoștințe,

afîta 
este cultivată 
corespunzător 
fizice ale ti-

că, spre 
cu pre- 

în sport, 
antrenori

renfă a unor instructori 
re se ocupă de predarea 
a b c-ului sportiv n-are ni
mic comun cu sportul. Pa
re de domeniul anecdotei 
(dar totuși este realitate) 
practica de a angaja ca in
structori la centrele de 
înot și oameni fără vreo ca
lificare specială, proveni)! 
din rîndul înotătorilor de 
plăcere. Sportivilor înce
pători nu li se asigură de- 
cît două sau, foarte rar, 
trei antrenamente pe săp- 
tămînă, ou material 
chipamenf insuficient 
necorespunzător. Se
nifestă, de asemenea, rare 
initiative pentru asigurarea 
unui calendar de întreceri 
sportive cu continuitate, or
ganizat pe plan local sau 
între orașe, care să deprin
dă pe tinerii sportivi cu 
cadrul competițional. Nu
mărul redus al temelor de 
cercetări metodice, al bro
șurilor sau îndrumarelor, 
precum și conținutul prea 
general al actualelor pro
grame pe ramură de sport, 
confirmă că, de fapt, a- 
ceastă preocupare se gă
sește în proporționalitate 
inversă cu semnificația și 
importanța ce o are pen
tru pregătirea viitorilor 
sportivi de performanță.

în ultimă instanță, aces
te deficiente nu se reper
cutează numai asupra pre
gătirii tinerilor sportivi, 
și asupra calității 
instruiri sportive, 
un specialist cu multă 
periență relata că, în 
rioada compefițională, 
baliștii marilor cluburi 
liene fac doar trei antre-

în 1965 producția era de 
805 cini/1 mu. în 1957 e- 
xistau pe teritoriul actual 
al comunei 9 400 por
cine, iar în anul trecut, 
37 000. A crescut și baza 
tehnică — de la două trac
toare în 1957 la 31 trac
toare în 1965.

Provincia Canton este si
tuată într-o zonă cu climă 
subtropicală, favorabilă a- 
griculfurii. Cu toate aces
tea, în trecut producția a- 
gricolă de aici abia ajun
gea să satisfacă necesități
le pentru 7 luni ale popu
lației din provincie. Dar de 
aproape 10 ani, producția 
agricolă a provinciei Can
ton depășește necesitățile 
proprii, acoperind o parte 
din consumul altor părți ale 
tării cu terenuri mai puțin 
propice agriculturii. Brigada 
din Ta-Geai (provincia 
Șansi) este renumită în în
treaga Chină. După cum 
mi-a spus Ciu lun-gui, se
cretarul celulei locale de 
partid, într-o regiune mun
toasă cu terenuri aride a- 
ceastă brigadă a reușit să 
smulgă muntelui prin fera- 
sări 800 mu pe care i-a tran
sformat în terenuri fertile.

Dezvoltarea economiei 
socialiste are ca un corolar 
ridicarea nivelului de trai 
al populației. O mare am
ploare au luat-o în anii de 
după eliberare construcți
ile social-culfurale și de lo
cuințe. După cum mi s-a 
spus la primăria orașului 
Pekin, în perioada 1949— 
1965 s-au construit 43 mili
oane m p clădiri — locuințe 
și instituții economice, de 
două ori mai mult decît în
treaga suprafață construită 
existentă în oraș înainte de 
eliberare. în orașul Uhan, 
500 000 de oameni care lo
cuiau în case insalubre au 
fost mutati în locuințe să
nătoase. în Șenian s-au 
construit aproape 5 mili
oane m p locuințe.

în vechiul Canton cei 
mai obidiți oameni erau 
cei 60 000 locuitori paluștri 
— așa-numiții „cărăuși ai 
apelor”, ale căror „locuin
țe” erau jonci ancorate pe 
malurile fluviului Perlelor. 
Aici s-au construit 15 cartie
re de locuințe noi, în care 
trăiesc și 40 000 de „cărăuși 
ai apelor”. în întreaga Chi
nă s-au construit în anii pu
terii populare, un mare nu
măr de școli, unități sani
tare, muzee, cluburi, tea
tre, cinematografe și alte 
instituții de cultură și artă.

1966 este primul an al 
celui de-al treilea plan 
cincinal (1966—1970) de 
dezvoltare a economiei 
R. P. Chineze. Poporul 
chinez muncește cu abne
gație, sub conducerea parti
dului său comunist, pentru 
îndeplinirea noilor sarcini, 
pentru înflorirea patriei 
sale pe calea socialismu
lui.

De curînd am avut pri
lejul să vizitez — pentru 
a doua oară — Republica 
Populară Chineză, în ca
drul unei delegații a Uniu
nii Ziariștilor din România. 
O călătorie în această ma
re țară prietenă, cu o isto
rie și tradiții milenare, cu 
un popor care a luptat e- 
roic împotriva dominației 
străine, pentru eliberarea 
nafională, care a înfăptuit 
o mare revoluție și se de
dică astăzi cu avînt con
strucției socialiste, oferă un 
vast și interesant material 
de studiu și reflecții. Evi
dent, ca economist, proble
mele economice ale con
strucției socialismului în 
China populară m-au pre
ocupat cu prioritate.

Intr-un trecut nu prea 
îndepărtat, China era o 
)ară agrară, semifeudală și 
semicolonială. „Imperialis
mul, feudalismul și burghe
zia compradoră erau cei 
trei munți care apăsau po
porul nostru' — spune o 
vorbă chinezească. In pe
rioada de dinainte de eli
berare industria era slab 
dezvoltată ; lipseau cadrele 
cu pregătire superioară și 
tehnică ; de pildă, în toa
tă fara existau doar 20 de 
geologi. Terenurile agrico
le se aflau în mîinile mo- 
șierimii care, reprezentînd 
10 la sută din populație, 
dispunea de 70 la sută din 
întreaga suprafață a pă- 
mînturilor ; agricultura îna
poiată producea 90 la sută 
din valoarea producției glo
bale a întregii țări. Capi
talul străin și al burgheziei 
compradore definea poziții 
importante în economie. In 
Șanhai, Pekin, Canton, U- 
han etc., zone vaste repre
zentau concesiuni ale im
perialiștilor, pe teritoriul 
cărora accesul chinezilor 
era interzis. Ca urmare a 
exploatării crunte, oamenii 
muncii trăiau în lipsuri și 
suferințe, majoritatea popu
lației era analfabetă.

Revoluția populară, în
făptuită sub conducerea 
Partidului Comunist Chi
nez, a deschis calea schim
bării din temelii a econo
miei țării și a viejii po
porului chinez. In anii pu
terii populare o atenfie 
deosebită a fost acordată 
dezvoltării industriale a 
țării, industrializării socia
liste. Au fost construite și 
dezvoltate uzine mari, pre
cum și întreprinderi mijlo
cii și mici ; s-au creat 
ramuri noi, îndeosebi ale 
industriei grele, siderurgia 
și construcția de mașini fi
ind astăzi ramurile princi
pale ale industriei. După 
cum mi-a spus Iun Lun-cue, 
profesor de economie și 
vicepreședinte al Comite
tului chinez pentru promo
varea comerțului exterior, 
în anii 1964—1965 produc
ția industrială a Chinei s-a 
dezvoltat cu un ritm mediu

Prof. dr. Vasile RAUSSER

anual de peste 11 la sută, 
depășindu-se prevederile 
planului.

Semnificative cu privire 
la dezvoltarea industrială a 
Chinei sînt constatările tă
cute de noi cu prilejul vi
zitării unor importante cen
tre economice. De exem
plu, orașul Pekin, capitala 
țării, cu o populație de 
peste 4 milioane locuitori, 
era în trecut un oraș con
sumator, cu o industrie 
slab dezvoltată, dispunînd 
în special de întreprinderi 
de artizanat, ateliere de 
reparații etc. Astăzi Peki
nul a devenit un oraș pro
ducător, fiind al treilea din 
(ară ca importantă indus
trială. în uzinele și între
prinderile lui se fabrică 
fontă și ofeluri speciale, 
produse chimice, peste 1 000 
de sortimente ale indus

mare necesitățile de ma
șini, utilaje, materii prime 
sînt acoperite din produc
ția proprie. Astfel, la uzi
na de mașini-unelte grele 
din Uhan, 80 la sută iar la 
combinatul siderurgic din 
același oraș 85 la sută din 
utilajele instalate sînt fabri
cate în China ; la uzina de 
autocamioane din Cianciun, 
în urmă cu cîțiva ani, 80 la 
sută din laminatele nece
sare erau importate. Astăzi 
99 la sută din laminatele 
consumate sînt produse de 
uzinele siderurgice din 
China.

Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii chinezi lucrează cu 
avînt și pricepere. O largă 
mișcare care se dezvoltă în 
industrie este aceea de a 
se învă(a din experiența 
muncitorilor de la Tacin, 
care, în condiții foarte gre
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triei constructoare de ma
șini, utilaj minier, petrolier, 
autoturisme, utilaj pentru 
construcții, irigații și insta
lații electrice.

Șanhai, orașul cel mai 
mare și mai dezvoltat din 
punct de vedere industrial, 
se remarca în trecut doar 
prin industria textilă și u- 
șoară. înainte de eliberare, 
producția bunurilor de 
consum reprezenta 84 la 
sută, iar cea a industriei 
grele 10 la sută din pro
ducția industrială totală a 
orașului. Astăzi, producția 
industriei grele este de 50 
la sută din producția tota
lă a Șanhaiului, în între
prinderile orașului și ale lo
calităților din suburbii (o- 
rașe satelit), producîndu-se 
o gamă variată de produse 
— de la microrulmenți cu 
diametrul de 1 mm pînă la 
prese hidraulice gigantice 
de 12 500 tone.

Același tablou al progre
sului industrial ni s-a înfă
țișat în regiunile din nord- 
estul Chinei. Cianciun, ca
pitala provinciei Kirin, în 
trecut era un oraș fără 
industrie. în anii construc
ției socialiste s-au ridicat 
uzine de vagoane, locomo
tive, autocamioane, o fa
brică de ceasuri etc.

O zonă industrială de 
mare importanță o consti
tuie provincia Liaonin din 
nord-esful Chinei, cu bo
gate zăcăminte de cărbu
ne, fier, cu cel mai mare 
centru siderurgic al tării, 
Anșan. Industria orașului 
Șenian, capitala provinciei, 
a crescut în 1965 cu peste 
24 la sută fafă de 1964, 
mi-a spus primarul orașului.

într-o măsură tot mai

le, au reușii ca în trei ani 
să exploreze și să creeze 
un important centru petro
lier.

în procesul construcției 
socialiste se dezvoltă și a- 
gricultura R. P. Chineze. 
Orientarea în creșterea a- 
griculturii constă în dezvol
tarea sa multilaterală, baza 
producției agricole consti- 
tuind-o cerealele ; în ace
lași timp se dezvoltă și cul
turile tehnice, zootehnia, 
piscicultura, silvicultura și 
ocupațiile anexe. De la 
prof. Iun Lun-cue am aflat 
că în anii 1964—1965 pro
ducția agricolă a crescut în 
medie cu 5 la sută anual.

Cîteva exemple. La Lu- 
cu-cean, nu departe de Pe
kin, se află comuna popu
lară „Prietenia româno- 
chineză", care are legături 
strînse cu cooperativa agri
colă de producție „Priete
nia chino-română’ din re
giunea București. (In trea
căt subliniez că mulți 
membri ai acestei comune 
au vizitat România și au a- 
vuf cuvinte de laudă des
pre munca și realizările 
țăranilor noștri coopera
tori). Comuna populară din 
Lu-cu-cean are un profil 
legumicol și de creștere a 
animalelor pentru aprovi
zionarea capitalei R. P. 
Chineze. Unele date vor 
fi edificatoare asupra dez
voltării economice a aces
tei comune. în anul 1957 
— înainte de înființare, 
producția medie de cerea
le în această zonă era de 
160 cini’) pe un mu2), iar

*) 1 cin = 0,5 kg.
2) 1 mu = 1/16 ha.
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publice și resurselor miniere 
din

Marți după-amiază a sosit în 
Capitală Abu Kassabu, ministrul 
lucrărilor publice și resurselor 
miniere din Sudan, pentru a face 
o vizită în țara noastră. La sosire, 
pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, și ad
junctul său. Nicolae Ionescu, Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, func
ționari superiori din acest minis
ter. (Agerpres)

Turneul Ansamblului

de cintece și dansuri 

din Pekin
PITEȘTI. — Cu spectacolul pre

zentat în orașul Pitești, Ansamblul 
de cîntece și dansuri din Pekin 
și-a început marți seara turneul 
pe care îl întreprinde în țara 
noastră.

în fața unui numeros public, ar
tiștii oaspeți au evoluat în cadrul 
unui program bogat, ilustrînd fru
musețea binecunoscută a străve
chii arte chineze. De mult succes 
s-au bucurat suita de cîntece în
chinate Marehji Marș, Oda „Fenixul 
cu aripi întinse", dansurile „Ma
rea sărbătoare", „Dansul împleti
rii plasei" și altele.

namenfe pe săptămînă. 
un asemenea regim 
pregătire a devenit posibil 
deoarece jucătorii respec
tivi au o remarcabilă teh
nică și pregătire fizică. Se
cretul constă deci în acu
mulările din activitatea 
precedentă, mai ales din 
timpul junioratului și al co
pilăriei.

Problema predării a b c- 
ului sportiv este de prea 
mare importanță pentru a 
fi lăsată la voia întîmplă- 
rii, la latitudinea inspirației 
antrenorilor respectivi. Mi 
se pare absolut necesar să 
se precizeze, de către co
legiile de antrenori ale fe
derațiilor și apoi să se con
troleze pe teren conținu
tul instruirii și metodica 
predării la secțiile de copii 
și juniori ale cluburilor, li
nii antrenori 
experiență, 
generalizată. De un 
trebuie însă 
în munca < 
cilor sportivi să nu se fugă 
după rezultate imediate. Mi 
se pare semnificativ exem
plul dat de unul din se
cretarii generali ai federa
țiilor noastre de speciali
tate ; vorbind despre pre
gătirea 
baschet 
muncii 
profesor, el sublinia 
puțin rezultatele 
cifrice, cît nivelul 
al pregătirii 
baschetbaliști...

In domeniul 
noastre nu există 
și nu se dau diplome de 
absolvire, de la categoria 
„copii’ la „juniori". Sportul 
de performantă implică 
însă spirit de răspundere și 
îndatoriri la fel de impor
tante ca în toate celelalte 
domenii ale vieții sociale.
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isă ținut seama : ■ 
de pregătire a mi- I 
tivi să nu se fuaă ■
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au o bună 
care poate ti 

lucru

La Facultatea de chimie a Uni
versității „Babeș-Bolyai" din Cluj 
a avut loc comemorarea a 50 de 
ani de la moartea eminentului sa
vant român Nicolae Teclu. Cu 
acest prilej au fost ținute comu
nicările : „Nicolae Teclu — omul 
și viața" de prof. univ. Constan
tin Macarovici, membru corespon
dent al Academiei, și „Opera știin
țifică a lui Nicolae Teclu" de conf. 
univ. Victor Neagu și asistentul 
Gherhard Schmith.

acti vităf ii 
corijente

C "-ul sportivLa vîrsta aceasta se învațd

unei echipe de 
școlare, rod al 

pasionate a unui 
mai 

în sine, 
calitativ 
tinerilor

TELEGRAME EXTERNE
Colaborarea cultural-științifică
între România și R.A.U.

CAIRO 14 — Corespondentul 
Agerpres, C. Oprică, transmite : în 
conformitate cu acordul cultural 
încheiat între Republica Socialistă 
România și R.A.U., la Ministerul 
Afacerilor Externe al R.A.U. a 
avut loc semnarea programului de 
aplicare a acordului de schimburi 
culturale și științifice între cele 
două țări pe perioada iunie 1966—iu
nie 1968. Programul prevede schim
bul reciproc de cercetători științi
fici, oameni de știință, experți în 
domeniul învățămîntului superior, 
acordarea de burse pentru specia

lizare, schimbul de expoziții. Cele 
două țări s-au angajat să colabo
reze în domeniul radiodifuziunii și 
televiziunii, precum și al cinema
tografiei, făcînd în același timp 
schimb de filme documentare, de 
publicații periodice și cărți. Se pre
văd, de asemenea, schimburi de e- 
chipe sportive. Programul de apli
care a acordului a fost semnat de 
Hasan El Feki, subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe al 
R.A.U., și de ambasadorul Repu
blicii Socialiste România Ia Cairo, 
Mircea Nicolaescu.

Vizita ministrului 
poștelor și 
telecomunicațiilor 
in Franța

PARIS 14 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Ministrul poștelor și telecomu
nicațiilor al Republicii Socialiste 
România, Mihai Bălănescu, care se 
află în Franța la invitația minis
trului francez al poștelor și tele
comunicațiilor. a vizitat stațiunea 
radar de telecomunicații spațiale 
de la Pleumeur-Bodou din Bre- 
tania.. Marți, oaspetele român a 
fost apoi primit la primăria cen
trală a Parisului de Albert Cha- 
vanac, președintele Consiliului 
Municipal.
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Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 iunie a.c. In țară : 
vreme călduroasă și in general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Izo
lat vor cădea averse de ploaie. 
Vint slab pînă la potrivit din sec
torul sudic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10—20 grade, 
iar maximele între 22—32 grade. 
In București și pe litoral : vreme 
călduroasă și în general frumoasă. 
Cerul variabil. Vînt potrivit din 
sectorul nordic. Temperatura ușor 
variabilă.

CORESPONDENȚĂ 
DIN RIO DE JANEIRO

CONTRABANDĂ

DE MILIARDE
Se știe că, la sfîrșitul lu

nii februarie, au fost ares
tați, pentru delict de con
trabandă, cinci cetățeni 
nord-americani, după ce 
autoritățile braziliene cap
turaseră un avion special 
destinat transportului clan
destin de minereuri ra
dioactive și care avea la 
bord materiale pentru 
montarea unui laborator 
de cercetări. Investigați:le 
au relevat ulterior faptul 
că în afacere sînt implica
te o serie de firme parti
culare nord-americane și 
braziliene care dispuneau 
de 7 avioane cu reacție

de tip „B—26”, de mai 
multe aerodromuri secrete, 
și care investiseră milioa
ne de dolari pentru lărgi
rea dispozitivului lor clan
destin. Arestații urmează 
să fie judecați odată cu 
întregirea dosarului acu
zării.

în prezent cazul contra
bandei atomice a ajuns să 
fie studiat de Congresul 
national. Comisia specia
lă a Senatului pentru mă
surile referitoare la ex
portul produselor minera
le a efectuat o serie de 
audieri. în fața acestei co
misii s-a prezentat direc

torul Departamentului fe
deral al siguranței publi
ce, generalul Riograndino 
Kruel, care a făcut impor
tante revelații. El a decla
rat că „volumul prejudicii
lor provocate de contra
banda cu minerale, esențe 
prețioase de lemn și dia
mante atinge trilioane de 
cruzeiros și, conform cal
culelor multor specialiști, 
depășește de peste trei 
ori venitul national”, a- 
dăugînd că „Brazilia nu ar 
avea nevoie de împru
muturi externe pentru 
dezvoltarea sa dacă ar fi 
scutită de aceste pagube. 
Cu același prilej, genera
lul a făcut cunoscut că 
„amestecul sistematic și 
insolent al consulului 
Statelor Unite a prejudi
ciat mult activitatea pro
curorului" însărcinat cu 
cazul grupului de contra
bandiști arestafi, dar că, 
„oricît de influent ar pu
tea fi în Brazilia din 
punct de vedere politic 
sau financiar oricare din 
cetățenii nord-americani, 
implicați și arestați, poliția 
noastră și-ar pierde res

pectul cuvenit față de pro
priul ei rol dacă ar proce
da cu timiditate sau tea
mă”.

Pînă la audierea lui 
Kruel reuniunea Comisiei 
senatoriale a fost publică, 
dar ulterior senatorul Er- 
mirio de Morais a propus 
să nu fie permis accesul 
decît pentru parlamentari 
și ziariștii special acredi
tați cu scopul de a împie
dica prezența reprezen
tanților ambasadei State
lor Unite. Susținînd măsura 
restrictivă, senatorul de 
Morais a calificat drept 
„straniu interesul autorită
ților diplomatice nord-ame- 
ricane”. Anumiți observa
tori fac legătura între inte
resul viu al ambasadei 
S.U.A. fafă de desfășurarea 
investigațiilor (calificat de 
generalul Kruel ca o „for
mă de presiune externă”) 
și numeroasele denunțuri 
primite de autoritățile fe
derale braziliene privind 
utilizarea de avioane ale 
forței aeriene a S. U. A. 
pentru efectuarea contra
bandei de minereuri ato
mice.

Vasile OROS
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SECURITĂȚII EUROPENE
De vorbă cu deputatul laburist F. Allaun

După cum s-a mal anunțat, Parla
mentul britanic și-a reluat luni 
după-amiază lucrările. Pe agenda 
noii sesiuni se află numeroase pro
bleme privind afîf politica internă 
a Angliei, cît și cea externă.

O dată cu reluarea lucrărilor, un 
grup de deputați laburiști a depus 
în Camera Comunelor o moțiune 
în care se spune : „Camera Co
munelor salută politica guvernului 
român, așa cum a fost exprimată 
în cuvîntarea domnului Nicolae 
Ceaușescu, prin care cheamă la 
abolirea Tratatului de la Varșovia 
și N.A.T.O., precum și la retrage
rea trupelor străine, ca o bază ne
cesară pentru stabilirea unor noi 
relații între țările Europei. Camera 
consideră aceasta ca un pas po
zitiv în direefia unei destinderi 
europene. Ea cheamă guvernul 
britanic să acorde propunerii ro
mâne întregul său sprijin. Ea cere, 
de asemenea, guvernului britanic 
să ia o nouă inițiativă privind pro
movarea propunerilor Rapacki— 
Gaifskell sau unor propuneri simi
lare pentru o zonă denuclearizată 
și o politică de dezangajare*.

Personalitate proeminentă în 
grupul parlamentar laburist, Frank 
Allaun este unul din inițiatorii și 
semnatarii acestei moțiuni. Am 
avut o convorbire cu el, aflînd cu 
acest prilej că moțiunea obținuse 
pînă mar(i la prînz adeziunea a 
33 de deputați ai Camerei Co
munelor. „Nu am nici o îndo
ială — spunea el — că mulfi 
alfi membri ai parlamentului 
se vor alătura acestei mofiuni și 
își vor pune semnătura’.

Am discutat despre punctul de 
vedere al autorilor moțiunii șl 
Frank Allaun mi-a spus : „Eu sînt

unul dintre aceia 
toată inima și cu 
rea această acțiune. Semnînd mo
țiunea, ne-am exprimat în același 
timp dorința de a vedea punîn- 
du-se capăt „războiului rece’ în 
Europa, tocmai pentru că sîntem 
conștienți că el mai amenință încă 
să se transforme înfr-unul cald. 
Tn același timp, considerăm po
trivit prilejul de a aminti că 
Partidul laburist trebuie să tra
ducă în fapt politica sa declarată 
mai demult în vederea dezanga
jării și a creării unor zone denu- 
clearizate". Vorbind despre efec
tele înfăptuirii acestor idei, depu
tatul laburist arăta, printre altele, 
că multe zeci de mii de militari 
s-ar putea reîntoarce la familiile 
lor, iar milioanele din bugetele 
militare ale diferitelor țări și-ar 
găsi adevărata destinație în do
meniul dezvoltării economice și 
nu în cel al fabricării armelor.

Frank Allaun mi-a spus că el 
este mai de mult un adept al 
ideii creării unui sistem de 
securitate europeană care să 
ducă la dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între state ; de aceea, 
în mod firesc, el este de acord cu 
poziția României în problema 
securității europene, exprimată în 
ultimele 
Nicolae 
dacă va 
în mai 
română 
pas în 
mea personală este că guvernul 
britanic ar trebui să ia o iniția
tivă în cadrul Occidentului*.

cars sprijină din 
toată convinge-

cuvînfări ale tovarășului 
Ceaușescu. „Cred că 
primi răspunsuri pozitive 
multe fâri propunerea 
va constitui un minunat 

această direcție. Părerea

L RODESCU

Vizita lui A. Kosîghin
în Finlanda

HELSINKI 14 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la recepția oferită 
în cinstea sa de președintele Fin
landei, Urho Kekkonen, președin
tele Consiliului de Miniștri al Uni
unii Sovietice, A. Kosîghin, a de
clarat între altele : „Guvernul so
vietic este convins că stabilirea în
tre state cu sisteme sociale diferite 
a unor relații de prietenie trainice 
cum s-au statornicit între Uniunea 
Sovietică și Republica Finlandeză 
ar putea contribui în mod serios 
la îmbunătățirea situației interna
ționale". Vorbitorul a arătat că 
„asigurarea securității europene 
depinde, după părerea guvernului 
sovietic, în primul rînd de înseși 
statele europene, după cum liniș
tea și pacea în regiunea de nord a 
Europei depind de statele situate

în această regiune". Primul minis
tru sovietic a declarat totodată că 
realizarea ideii formulate de Urho 
Kekkonen ca nordul Europei să fie 
declarat zonă denuclearizată „nu 
numai că ar stabili încrederea po
poarelor nord-europene în ziua de 
mîine, ci ar constitui și o contribu
ție utilă în ce privește securitatea 
întregii Europe".

în cuvîntarea sa de răspuns, 
Urho Kekkonen a reafirmat că 
principala linie politică a Finlandei 
o constituie politica de neutralita
te activă. „Acestei politici, a spus 
președintele Finlandei, îi este spe
cifică năzuința de a stabili șl dez
volta relații prietenești și de a co
labora în mod pașnic și concret cu 
alte state".

■

VIETNAMUL DE SUD

dreaptă
Cu eroism, pentru

Forjele patriotice sud-vietnameze, luptînd cu eroism, sub conducerea Frontului National de Eliberare, obțin în 
aceste zile noi victorii asupra intervenționiștilor americani și marionetelor de la Saigon. Tn fotografie: O uni

tate a Armatei de Eliberare înaintează prin junglă spre obiectivul militar inamic

a eliberării

ACȚIUNI OFENSIVE
ÎN PROVINCIA CHOLON

de persoane au fost arestate. Tru
pele guvernamentale și unitățile 
polițienești au primit ordin să în
conjoare sediul Institutului budist 
din Saigon.

★

Rezultatele alegerilor pentru
Sovietul Suprem al U.R.S.S

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția TASS, 
la Moscova au fost date publicită
ții rezultatele definitive ale alege
rilor de deputați în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., care au avut loc 
la 12 iunie. In cele două camere 
ale Sovietului Suprem, deputății 
au fost aleși cu o majoritate ab
solută de voturi în toate cele 1 517 
circumscripții electorale. In So
vietul Uniunii au fost aleși 767 de
putați, iar în Sovietul Naționalită
ților — 750. In listele electorale au

fost înscriși 144 000 973 alegători, 
iar la alegeri au participat 
143 917 031 (99,94 la sută). Pentru 
deputății în Sovietul Uniunii au 
votat 143 570 976 alegători (99,76 la 
sută), 345 643 alegători au votat 
împotrivă, iar 412 buletine au fost 
anulate. Pentru deputății din par
tea republicilor unionale au votat 
143 595 678 alegători (99,80 la sută), 
289 298 alegători au votat împo
trivă, iar 381 buletine au fost a- 
nulate.

Mondial al Păcii

SAIGON 14 (Agerpres). — Acți
uni puternice s-au semnalat în 
provincia Cholon, unde forțele pa
triotice au scos din luptă peste 300 
de militari. Potrivit agenției V.N.A., 
numeroase tancuri au fost distru
se, iar o mare cantitate de muniții 
au fost capturate.

HANOI 14 (Agerpres). — In zilele de 
11 și 13 iunie, numeroase centre popu
late șl obiective economice din mai 
multe provincii ale R. D. Vietnam au 
fost supuse unor bombardamente intense 
de către aviația americană. Agenția 
V.N.A. anunță că bombardierele ame
ricane au pătruns chiar și In spațiul ae
rian al capitalei R. D. Vietnam — 
Hanoi.

ÎN COMITETUL
CELOR 18

GENEVA 14 (Agerpres). — După 
o pauză de cinci săptămîni, Comi
tetul celor 18 pentru dezarmare 
și-a reluat lucrările în Palatul Na
țiunilor din Geneva. In ședința de 
marți au luat cuvîntul reprezen
tantul american, William Foster, și 
reprezentantul sovietic, A. Roșcln.

GENEVA 14 — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Participanții la sesiunea Consiliu
lui Mondial al Păcii au început 
discuțiile în jurul rapoartelor pre
zentate. In ședința plenară de 
marți, șeful delegației române, 
acad. prof. Horia Hulubei, după ce 
a evocat eforturile depuse de 
România în vederea creării unei 
atmosfere de pace în Europa și în 
lumea întreagă, a declarat că Co
mitetul Național pentru Apărarea 
Păcii din Republica Socialistă Ro
mânia susține propunerea Consi
liului Mondial al Păcii cu privire 
la convocarea unei conferințe asu
pra problemelor securității euro
pene la nivelul guvernelor și ade
ră la apelul adresat tuturor forțe
lor care doresc să acționeze pentru 
securitatea și destinderea în Eu
ropa.

Primirea de către tovarășii / £ uy £
Brejneii opf j 
a tovardștf Lț .Oue Tho ț î

MOSCOVA T4~ TRgerpres). — 
.. Leonid Brejnev, secretar general 

al C.C. al P.C.U.S., și M. A. Suslov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., au primit 
la 14 iunie pe Le Duc Tho, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam,, care jse află la MoscoT' ț 
în drum spre patrie, venind de 16 
Praga, unde a participat la cel 
de-al XIII-lea Copgres al Partidu
lui Comunist din Cehoslovacia. A- 
genția TASS menționează că „în 
cadrul convorbirii cordiale, frățești, 
care a avut loc, s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unui mare 
număr de probleme".

LUPTE DE STRADA
LA SAIGON

fost 
de-

Capitala sud-vietnameză a 
marți teatrul unor puternice 
monstrații, organizate de budiști 
împotriva regimului generalului 
Cao Ky și a prezenței în țară a 
forțelor americane. Peste 5 000 de 
budiști au participat la demonstra
ții de stradă, cerînd demisia ime
diată a generalului Ky. Demon
stranții, care purtau pancarte, au 
trecut pe lîngă reședința coman
dantului suprem al forțelor mili
tare americane din Vietnam, gene
ralul Westmoreland, răsturnînd cî- 
teva jeep-uri militare americane. 
Pe străzile Saigonului au avut loc 
adevărate lupte de stradă. Poliția 
care a intervenit din ordinul gene
ralului Ky, pentru a-i „tempera" 
pe demonstranți, a pus în funcți
une bastoanele de cauciuc și gre
nadele cu gaze lacrimogene. De
monstranții au răspuns cu pietre. 
Luptele de stradă dintre de
monstranți și poliție, care au con
tinuat vreme îndelungată s-au sol
dat cu morți și răniți. Cîteva zeci

Din cauza sentințelor 
prea blînde

PARIS 14 (Agerpres). — Potrivii 
relatărilor ziarului „Le Monde’, Tri
bunalul militar suprem din Lisabona 
a judecat procesul intentat unui nu
măr de 10 patriofi mozambicani, par
ticipant! la mișcarea de eliberare na
țională din Mozambic. In luna mar
tie a.c. tribunalul militar din Lou- 
renco Marques — capitala Mozam- 
bicului — a condamnat pe cei zece 
patriofi sub învinuirea de a face parte 
din Frontul de eliberare a Mozam- 
bicului (Frelimo). Autoritățile portu
gheze au considerat sentințele pro
nunțate ca fiind prea blînde și au 
transferat procesul la Tribunalul mili
tar suprem din Lisabona pentru a fi 
rejudecat. Completul de judecată a

majorat pentru toți termenele de de
tențiune de la 4 la 5 ani, menționîn- 
du-se totodată că sentința a tost pro
nunțată ținîndu-se seama și de „ne
cesitatea" adoptării unor „măsuri de 
securitate", care, de altfel, dau posi
bilitate autorităților să mențină pe 
deținuți în închisoare o perioadă 
nedeterminată.

REUNIUNE ECONOMICĂ

în vederea tratativelor
„rundei Kennedy

Crește valul criticilor împotriva 
și a agresiunii în Vietnam

N. A. T. 0.

I Telegramei» de presă aduc zilnic știri despre manifestări ale unor 
pături largi ale opiniei publice și luări de poziție ale unor personali
tăți politice de vază împotriva agresiunii americane în Vietnam șt a 
politicii întruchipate de blocul militar N.A.T.O., pentru normalizarea 
și dezvoltarea relațiilor internaționale și asigurarea securității în 
Europa și în lume.

PHILIP t 
din ce in

r Andră 
„Sîntem 
ce mal neliniștiți de 
politica america
nă..."

Iunie, liderul so- 
belgian 

fost 
externe și 
general al 
semnat în 
un articol < 
tici violente 
politicii externe france
ze. In același ziar, la 11 
iunie a fost publicat un 
„Răspuns lui Spaak" din 
partea cunoscutului om 
politic francez Andrâ 
Philip, care ia apărarea 
poziției franceze față de 
N.A.T.O. „Noi sîntem din 
ce în ce mai neliniștiți de 
politica americană nu nu
mai în Vietnam, dar și la 
Santo-Domingo, în întrea
ga Americă de sud — 
scrie Andrâ Philip — 
pentru că ea constituie 
violarea valorilor etice ale 
civilizației pe care alianța 
atlantică avea misiunea 
(potrivit celor afirmate de 
inițiatorii ei — n.r.) să le 
cfpere. O elită americană 
(tineret, universitari, bise
rica protestantă) își dă tot 
mai bine seama de aceas
ta ; noi trebuie să o aju-

La 7 
clallst 
Spaak,

Henri 
; ministru de 

fost secretar 
N.A.T.O., a 
„Le Monde" 

conținînd cri- 
la adresa

tăm proclamtnd refuzul 
nostru de a ne lăsa antre
nați într-un nou război 
mondial pentru țeluri imo
rale și precizînd că soli
daritatea noastră nu va 
acționa decît în caz de 
agresiune neprovocată...".

a oamenilor de rind care 
doresc să controleze în 
mod democratic hotărî- 
rile care privesc viața 
lor. Această politică îi 
reunește pe aceia care cer 
abolirea discriminării ra
siale, care înțeleg necesi
tatea de a se pune capăt

războiului rece și inter
venției militare în străi
nătate, care vor să înce
teze irosirea resurselor 
țării în cheltuieli mili
tare...".

• „In semn de protest 
împotriva politicii duse 
de guvernul Statelor U- 
nite în Vietnam renunț 
la cetățenia americană", 
a declarat sculptorul a- 
merican William Chris
tensen la o conferință de 
presă care a avut loc 
marți la Tokio. Sînt un 
om de cultură și încerc 
să contribui prin activita
tea mea la menținerea 
păcii în lume.

INTERGERMANA
BREMEN 14 (Agerpres). — A- 

genția A.D.N. anunță că la Bre
men (R.F. Germană) a avut loc o 
conferință economică intergerma- 
nă, la care peste 200 de econo
miști din R.D.G. și R.F.G. au dez
bătut probleme ale relațiilor co
merciale dintre cele două state. 
Marea majoritate a participanților 
s-au pronunțat pentru lărgirea 
schimburilor comerciale inter- 
germane, care, în condițiile limi
telor impuse în prezent de guver
nul vest-german, „nu corespund 
nici intereselor și nici capacități
lor reale ale celor două state ger
mane". Concluziile dezbaterilor vor 
fi transmise, prin uniunile econo
mice reprezentate, guvernului R.F. 
Germane.

CREAREA UNEI 
GRUPĂRI „PENTRU 
O NOUA POLITICA"

La New York s-a creat 
o nouă grupare politică 
formată din militanți pen
tru drepturile civile și ad
versari ai războiului din 
Vietnam. Gruparea, care 
și-a luat denumirea de 
Conferința națională pen
tru o nouă politică, este 
condusă de un negru, 
Julian Bond, deputat în 
Camera 
Georgia, 
alegere 
dată de 
a criticat în mod violent 
acțiunea Statelor Unite în 
Vietnam. Noua grupare 
a obținut adeziunea a cir
ca 500 de personalități din 
rîndurile muncitorilor, 
funcționarilor, cadrelor 
didactice, oamenilor de 
afaceri. „Conferința" și-a 
definit astfel obiectivele : 
„O nouă politică își face 
apariția în S.U.A., aceea

legislativă din 
dar a cărui 

a fost învali- 
colegii pentru că

Demonstrofie de protest la Bruxelles împotriva instalării 
sediului N.A.T.O. în Belgia

BRUXELLES 14 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe și ai agricul
turii ai celor șase țări membre ale 
Pieței comune au căzut marți de 
acord asupra propunerilor pe care 
le vor prezenta la viitoarele trata
tive din cadrul „rundei Kennedy". 
Acordul a intervenit în cea de-a 
doua și ultima zi a unei reuniuni 
deosebit de dificile, care a debutat

prin serioase divergențe asupra 
candidaturii lui Walter Hallstein la 
președinția viitoarei comisii unice 
a celor trei comunități vest-euro- 
pene (Piața comună, Euratom și 
Comunitatea Europeană a cărbune
lui și oțelului). Deși acordul nu 
este complet, înlătură unul 
din obstacolele principale în calea 
tratativelor „rundei Kennedy".

CORESPONDENȚĂ
DIN ROMA

VOTUL A 5 MILIOANE
DE ITALIENI

5 milioane de italieni 
au fost chemați la urne 
duminică și luni pentru 
alegerea unor noi consilii 
provinciale, orășenești și 
comunale, inclusiv cîfeva 
orașe mari, printre care 
Roma, Genova, Florența, 
Pisa, Bari, Foggia. Deși 
era vorba doar de ale
geri parțiale, în care au 
fost angajați numai 14 la 
sută din corpul electoral, 
toate partidele au luat

parte la această campa
nie, ceea ce i-a conferit 
un pregnant caracter po
litic.

După o primă analiză 
a rezultatelor, comenta
torii ziarelor refin în go- 
nere că la Roma Partidul 
Comunist Italian și-a men
ținui pozifiile, iar la Ge
nova, Florenja, Pisa 
Forli și le-a întărit, 
de altă parte, se < 
stată că într-o serie

i Și 
Pa 

con- 
da

localități, printre care 
Bari, Ascoli Piceno, pre
cum și în unele comune 
mai mici, P.C.I. a înregis
trat unele scăderi în 
port cu trecutul. De 
menea, comentatorii 
în evidenfă faptul 
Partidul Socialist 
al Unifă(ii 
(P.S.I.U.P.) a dobîndit u- 
nele sporuri de voturi. 
Ziarul „Paese Sera’ scrie: 
„Succesele P. C. I. și 
P.S.I.U.P. indică faptul că 
o parte mereu crescîndă 
a corpului electoral se 
îndreaptă spre o politică 
de stînga'.

Dintre partidele coali
ției guvernamentale, so- 
cial-democrații au obfinut 
unele sporuri de voturi, 
ceea ce permite să se 
spună că ei sînt cei care 
trag profituri de pe urma 
tratativelor de unificare 
cu socialiștii, mai ales că 
aceștia din urmă au înre
gistrat, îndeosebi în nor
dul țârii, o diminuare a 
voturilor. Partidul demo- 
crat-creștin a reușit să-și

ra-
ase- 
scot 

că 
Italian 

Proletare

mențină șl în unele cazuri 
chiar să-și îmbunătățească 
propriile poziții, așa cum 
s-a întîmplaf în provin
ciile Roma, Bari și Foggia, 
precum și în unele cen
tre mici. Dar, așa cum 
subliniază presa, sporirea 
numărului de voturi se 
datorește în cazul lor a- 
tragerii alegătorilor libe
rali, monarhiști și neofas
ciști. După unii comenta
tori, cum este cel al zia
rului „II Messagero’, în 
ansamblu partidele din 
coalifia de centru stînga 
ar fi ieșit întărite din a- 
ceastă consultare elec
torală. Aceiași comentatori 
arată însă că, dacă se 
consideră că partidul de- 
mocrat-creștin a fost avan
tajat de voturile extremei 
dreapta și că social-de- 
mocrafii au ieșit fortifi
cați în dauna socialiștilor, 
se poate vorbi de o creș
tere a tendințelor mode
rate ale actualei formule 
de guvernare.

I. MARGINEANU

QB BERLIN. Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
" al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, a primit pe mareșalul R. I. Mali- 
novski, ministrul apărării al U.R.S.S., pe mareșalul 
M. Spychalski, ministrul apărării al R. P. Polone, 
pe general de armată B. Lomsky, ministrul apărării 
naționale al R. S. Cehoslovace, precum și pe ma
reșalii și generalii care îi însoțesc — anunță agen
ția A.D.N. In timpul întîlnirii au fost discutate pro
bleme de interes reciproc.

Ml CARACAS. Ministerul de externe al Venezuelei 
™ a comunicat oficial Ambasadei S.U.A. din Ca
racas hotărîrea guvernului venezuelean de a revizui 
acordul comercial cu Statele Unite. Această hotă- 
rîre răspunde cererilor a numeroase organizații, și 
în special a Federației camerelor și asociațiilor de 
comerț din Venezuela, care a arătat că respectivul 
acord constituie un impediment în dezvoltarea 
independentă a economiei naționale.

M MOSCOVA. Intre 27 mai și 13 iunie, o delegație 
"" a Partidului Uniunea Sudaneză din Mali, con
dusă de Idriss Diarra, secretarul politic al partidu
lui, a făcut, la invitația C.C. al P.C.U.S., o vizită 
prietenească în U.R.S.S. Au avut loc convorbiri cu 
o delegație a P.C.U.S., condusă de M. Suslov, mem
bru al Biroului Politic și secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

188 ALGER. Președintele Consiliului Național al Re- 
“ voluției, Houari Boumedienne, a semnat un 
decret privind crearea Băncii Naționale Algeriene. 
Noua bancă are sarcina să îmbunătățească sistemul 
acordării de credite economiei naționale și, în pri
mul rind, întreprinderilor din sectorul de stat.

SSffl BUDAPESTA. Intre 14 și 27 iunie se desfășoară 
” la Budapesta seminarul organizat de O.N.U. 
pentru țările europene cu tema „Participarea la ad
ministrația locală, ca mijloc de favorizare a drep
turilor omului". Țara noastră este reprezentată de 
o delegație condusă de tovarășul Nicolaie Mihăiles- 
cu, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al regiunii Argeș.

MONTEVIDEO. Aici a avut loc o plenară, a Co- 
mitetului Central al Partidului Comunist din 

Uruguay, care a hotărît ca Congresul al XlX-lea 
al partidului să aibă loc între 9 și 13 august 1966.

ATENA. Grupul parlamentar al Uniunii națio
nale radicale (E.R.E.) a hotărît marți să men

țină sprijinul acordat guvernului grec prezidat de 
Stephanopoulos, cel puțin pînă la reluarea lucrări
lor parlamentului care va interveni la 15 octom
brie. Ministrul fără portofoliu Vourloumbas, care 
reprezenta partidul E.R.E. în guvern înainte de a-și 
prezenta demisia săptămîna trecută, nu-și va relua 
postul.
&S CAIRO. Au luat sfîrșit convorbirile dintre dele

gațiile R.A.U. și Siriei, consacrate îmbunătă
țirii relațiilor dintre cele două țări. Ibrahim Mak- 
hos, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și mi
nistru de externe al Siriei, a avut întrevederi cu 
președintele R.A.U., Nasser.

BERLIN. In R. D. Germană au avut loc furtuni 
violente, urmate de averse de ploaie și grin

dină și de descărcări electrice, provocînd pagube 
serioase mai ales în nord-estul țării. Mari supra
fețe agricole au fost inundate, poduri și locuințe 
au fost avariate și au fost provocate incendii. Două 
persoane au fost ucise și alți cetățeni au fost grav 
răniți în timpul descărcărilor electrice.

seul Conferință
in scopuri agresive

SEUL 14 (Agerpres). — In capi
tala sud-coreeană au început marți 
lucrările conferinței miniștrilor 
afacerilor externe ai unor țări din 
Asia și regiunea Oceanului Paci
fic, convocată din inițiativa regi
mului de la Seul. Participă la lu
crări reprezentanți ai Australiei, 
Noii Zeelande, Tailandei, Vietna
mului de sud, Malayeziei, Japo
niei, Filipinelor, Coreei de sud și un 
reprezentant al regimului ciankai- 
șist. Declarațiile unor participanți la 
conferință, precum și datele furni
zate de presa din numeroase țări, 
demonstrează că adevăratul scop 
al conferinței constă în crearea 
unei organizații unice, care să 
unească sub steagul anticomunis
mului pe partenerii S.U.A. din 
Asia și zona Oceanului Pacific.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam, comisia pentru re
lațiile externe a C.C. al Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, un purtător de cuvînt 
al partidului laoțian Neo Lao Hak- 
sat au dat publicității declarații de 
protest împotriva Conferinței de la 
Seul.
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