
Cehoslovace ; Walter

nuat lucrările. Ședința s-a desfă
șurat sub președinția tovarășului 
Jânos Kâdâr, prim-seoretar al Co-

Partidu- 
Germania, 
de Stat al 
Germane,

Central al

mitetulul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

(Agerpres)

Semnarea Declarației cu privire

COmi Al STATELOR PARTICIPANTE

Victor EFTIMIU

fu-

plină de far-

iunie. Chiar șl în Delegația-românit în timpul semndrll Declarației

Spectacol de gala

și au confri- 
liber, demo- 

zilelor de azi

în ziua de 5 Iulie 1966 Consfă- 
.fuirea Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la 

Tratatul de la .Varșovia și-a conti-

Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală. Se lucrează la agregate destinate Fabricii de zahăr din Buzău 
Foto : Agerpres
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In regiunile din sudul țării se lucrează intens Ia 
recoltatul cerealeloț păioase și al mazărei. Pînă în 
ziua de 5 iulie, în regiunea București a fost strînsă 
recolta de pe 43 300 ha grîu și 16 200 ha mazăre. 
Ritmul secerișului a fost intensificat și în regiunea 
Oltenia unde s-au recoltat 42 000 ha cu grîu, în- 
deoaebi în raioanele situate în sudul regiunii: Ca-

lafat, Băilești, Corabia și Caracal. Viteza zilnică de 
lucru pe regiune a ajuns, în ziua de 4 iulie, la 
10 500 ha cu grîu. Și în Dobrogea lanurile au în
ceput să fie luate cu asalt de combine și secerători.

în zilele următoare, pe măsură ce grîul va da în 
pîrg, și în celelalte regiuni recoltatul se va inten
sifica.

După luarea
startului

Pe ogoarele regiunii Ploiești a 
început intens strînsul recoltei. 
Mai ales, în raioanele Buzău, Rm. 
Sărat, Mizil, sute de secerători și 
combine lucrează din plin. Orzul a 
fost recoltat pînă acum de pe 19 la 
sută din terenurile cultivate, iar la 
grîu suprafețele cresc de la o zi la 
alta. Pînă luni seara, în coopera
tivele agricole de producție Căldă- 
rești, Smeeni și Gherăseni se 
recoltaseră manual și cu combinele 
aproape 1 000 ha cu grîu.

Dintr-o convorbire avută cu ing. 
Marin Constantin, președintele 
Consiliului agricol regional Ploiești^ 
a reieșit că majoritatea cooperati
velor agricole de producție și sta
țiunile de mașini și tractoare sînt 
pregătite temeinic pentru a strînge 
recolta la timp. Sînt asigurate ma
terialele necesare, magaziile au fost 
curățate și dezinfectate.

Cu prilejul raidului întreprins 
prin cîteva unități, în acest în
ceput de campanie, se constată și 
unele lucruri care șchioapătă. 
Marți, brigada a 8-a de la S.M.T. 
Bărcănești tocmai se pregătea să 
intre în lanul de grîu al coopera
tivei din Rîfov. S-au constatat 
însă defecțiuni la combine. Este o 
dovadă că la S.M.T. Bărcănești ma
șinile și utilajele nu s-au revizuit 
cu simț de răspundere. O situație 
Similară putea fi întîlnită și la 
Căldărești, raionul Buzău. „De alt
fel, spune președintele Gheorghe 
Anghel, nici tovarășii de la S.M.T. 
Padina nu prea s-au sinchisit că 
noi trebuie să începem campania".

Conducerile S.M.T. din regiunea 
Ploiești vor trebui să acorde o a- 
tenție mai mare campaniei de re
coltare. Defecțiuni ca cele relatate 
trebuie grabnic remediate.

■ iunie, apoi la 25
J prezent o parte din mașinile și uti
ls’! lațele care vor lucra în această 
Ț campanie nu sînt în bună stare de 

I funcționare. La data de 2 iulie mai 
erau de reparat 67 tractoare și 60 
la sută din batoze. Rămîneri în 
urmă se constată și în privința re
parării combinelor, preselor de ba
lotat și a cositorilor mecanice. Sînt 
unele brigăzi ca cele conduse de 
Augustin Șarlea și Miron Tem- 
peanu, unde nici una din bato
zele primite în dotație nu a fost 
reparată.

Recent Comitetul raional de 
părtid Mediaș a analizat activita
tea acestei stațiuni. Cu acest pri
lej au fost scoase la iveală cîteva 
cauze care stînjenesc bunul mers 
al activității stațiunii. Aici nu sînt 
create condiții ca repararea mași
nilor agricole să se efectueze la se
diul brigăzilor așa cum se proce
dează, de exemplu, la S.M.T. Ag
nita. Din această cauză, primele 
mașini au intrat în atelierele de 
reparații abia la data de 10 mai. 
Stațiunea este încadrată cu un nu
măr insuficient de ingineri și teh
nicieni ; din necesarul de 6 meca
nici de sector, funcționînd perma
nent numai unul. Lipsesc și meca
nici agricoli, fapt care a determinat

ca un număr de 12 tractoare, în 
perfectă stare de funcționare, să 
nu participe la lucrările din cam
pania agricolă de primăvară și să 
nu poată fi folosite nici în prezent.

Dacă organizația de partid, or
ganizația sindicală și conducerea 
unității ar fi analizat cu simț de 
răspundere și din timp diversele 
aspecte ale activității din acest an, 
s-ar fi putut preîntîmpina majori
tatea deficiențelor survenite.

Din cele constatate 
țiile purtate cu tov. 
Cazacu, directorul 
reieșit și alte aspecte 
petuează de ani de zile și care au 
contribuit în bună măsură ca rit
mul reparațiilor să se desfășoare 
cu încetineală : lipsa utilajelor de 
atelier, a spațiilor destinate repa
rațiilor, a pieselor de schimb etc. 
Multe din mașini și utilaje nu pot 
fi reparate, datorită aprovizionării 
nesatisfăcătoare a stațiunii cu 
piese de schimb. Este de da
toria serviciului regional S.M.T. să 
ia neîntîrziate măsuri pentru re
medierea și înlăturarea greutăților 
semnalate, pentru ca lucrările din 
campania agricolă de vară să-și 
urmeze cursul firesc.

Ing. C. ILIESCU

și din discu- 
ing. Victor 
stațiunii, au 
care se per

Const CAPRARU
coresp. „Scînteii"

Defecțiuni 
în mecanizarea 
lucrărilor agricole

a început recol- 
păioase și în re

De cîteva zile 
tatul cerealelor . 
giunea Brașov. în vederea acestei 
campanii mecanizatorii din regi
une au făcut pregătiri minuțioase, 
executînd reparații de calitate. O 
mențiune în această privință se 
cuvine stațiunilor de mașini și 
tractoare Agnita și Tîrgul Secu
iesc, care au terminat reparațiile 
cu mult înainte de termen.

Pe mecanizatorii de la S.M.T. 
Tîrnava, raionul Mediaș, declan
șarea campaniei de recoltări i-a 
surprins cu planul de reparații 
neîndeplinit. Termenul inițial pen
tru recepționarea reparațiilor (10 
iunie) a fost prelungit pînă la 20

Paralel cu munca de înfărire a 
furor ramurilor creafoare și înfloritoare 
din această țară, Partidul Comunist 
Român și guvernul desfășoară o am
plă activitate în domeniul destinat 
pregătirii celui ce va fi adolescentul, 
fînărul, bărbatul de mîine, cetățeanul.

Am citit, deunăzi, cu emoție, pro
iectul de statut al unităților și detașa
mentelor de pionieri din Republica 
Socialistă România. scris „cu

în ziua de 5 iulie, la Palatul Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, secretarii generali 

■ și primii secretari ai partidelor co
muniste și muncitorești, președin
ții consiliilor de miniștri din Repu
blica Populară Bulgaria, Republica 
Socialistă Cehoslovacă, Republica 
Democrată Germană, Republica 
Populară Polonă, Republica Socia
listă România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste au semnat De
clarația cu privire la întărirea pă
cii și securității în Europa. Decla
rația a fost semnată de tovarășii 
Todor Jivkov, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Bulgaria; Antonin 
Novotny, prim-secretar al Comite-

tulul Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Jozef Lenart, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului Republicii 
Socialiste
Ulbricht, prim-secretar al Co
mitetului 
lui Socialist Unit din 
președintele Consiliului 
Republicii Democrate
Willi Stoph, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane; Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu-

lare Polone; Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România; Jănos Kâ- 
dăr, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Gyula Kâlla^' 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Guver
nului revoluționar muncitoresc ță
rănesc ungar ; L. I. Brejnev, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, A. N. Kosîghin, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. (Agerpres)

emoție , fiindcă tot ce privește copi
lul mă interesează. Sînt autorul care 
a scris multă literatură pentru cei 
mici și tineret.

Le-am vorbit de nenumărate ori 
despre cultul patriei, iubirea și res
pectul pentru părinți și învățători, 
despre dragostea de aproapele, elo
giul adevărului, lealitatea, curajul, tot 
ce poate înfrumuseța sufletul ome
nesc și poate ajuta pe cetățeanul de 
mîine să infre-n viață cu fruntea sus, 
demn, lupfînd să cucerească un loc 
onorat în societatea viitoare.

Atîf prin scris, cît și prin viu grai, 
am îndemnat pe fragezii mei ascultă
tori să urmeze vechile și bunele tra
diții ale acestui popor, să fie vrednici 
de cei care în trecut au apărat cu vi
tejie hotarele străbune 
buit la crearea statului 
crat, în plin progres, al 
și ai celor ce vor urma.

Lumea pionierilor e 
mec și de mari nădejdi. Copilul de 
azi, prin bunele oficii ale părinților și 
ale dascălilor lui, prin milioanele de 
cărți și de publicații tipărit^ pentru 
el, e conștient de personalitatea și da 
menirea lui.

Nu i se vorbește ca unul copil 
neștiutor, el e pus în curent cu pro
blemele zilei, e uimitor prin bunul 
simț și înțelegerea cu care primește 
noutățile științifice, literare și practi
ce ale minunatelor vremi pe care le 
străbatem. El vrea să joace cu devota
ment micul rol ce i s-a încredințat 
în domeniul care-l privește, și a că
rui îndeplinire constituie o repetiție 
a activității sale de mîine, cînd va fi 
un om cu răspundere în bunul mers 
al statului, al întregii familii naționale.

Organizația pentru îndrumarea pio
nierilor se ocupă cu dezvoltarea gus
tului pentru învățătură, întărirea dis
ciplinei școlare, pentru o muncă orga
nizată, pentru crezul socialist, pentru 
prietenia cu naționalitățile conlocui
toare, în sfîrșit, penfru tot ce poate 
aduce construcția deplină a noilor și 
revoluționarelor principii călăuzitoare 
ale epocii și înflorirea iubitei noastre 
patrii, Republica Socialistă România.

Pionierul este dirijat spre exercițiul 
cinstei, al modestiei și al mersului 
înainte, unanim și indestructibil.

Spiritul ca și fizicul copilului este 
sănătos și proaspăt. El primește, cu 
puteri noi, toate senzațiile, toate bu
nele învățături, le înregistrează, le 
fortifică. Toate impresiile sînt gravate 
mai puternic în sensibilitatea lui : do
vada ne-o fac propriile noastre amin-

Marți seara, la Teatrul de Operă 
și Balet a avut loc un spectacol 
de gală dat în onoarea delegațiilor 
prezente la Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

Au fost de față delegațiile Repu
blicii Populare Bulgaria în frunte 
cu T. Jivkov, Republicii Socialiste 
Cehoslovace în frunte cu A. No
votny, Republicii Democrate Ger
mane în frunte cu W. Ulbricht, 
Republicii Populare Polone în 
frunte cu W. Gomulka, Republicii 
Populare Ungare în frunte cu J. 
Kâdâr, Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste în frunte cu L. 
Brejnev.

In sală se afla, de asemenea, de
legația Republicii Populare Mon
gole în frunte cu J. Țedenbal, care 
a sosit în țară pentru a participa 
la consfătuirea în problemele 
C.A.E.R.

Au asistat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos-

IR.
■lit

toi, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului de 
Stat, miniștri, reprezentanți ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La spectacol și-au dat concursul 
orchestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunii, corul de cameră „Madrigal", 
ansamblurile de cîntece și dansuri 
populare „Ciocîrlia", ale Ministe
rului Forțelor Armate și Uniunii 
Tineretului Comunist, orchestrele 
de muzică populară „Barbu Lăuta- 
ru“ și a Radioteleviziunii, precum 
și cunoscuți soliști vocali, instru
mentali și de balet. Programul a 
cuprins lucrări simfonice și core
grafice, melodii și jocuri populare 
din diferite regiuni ale țării. Spec
tacolul s-a bucurat de un frumos 
succes. Artiștilor le-au fost oferite 
flori. (Agerpres)

Sosirea în Capitală
(Continuare în pag. a V-a)
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uzi-

★

am
de

ulti- 
la

exigența 
calitate, 
momen- 

în frans-

uzine, ea a depășit 
produsului, extinzîn- 
și înglobînd într-un 

efort colectiv totul :

nit îndemnul da a năzui 
mai sus, conducerea uzinei 
a reacționat cu scepticism : 
mașini-unelte? Cu ce și cu 
cine să le facem ?

Analize minuțioase

£
lui, de la 
dispecerului 
controlorului

— Care a
tul cel mai dificil 
formarea uzinei ?

Aceeași întrebare 
adresaf-o unui număr

Victor VîNTU

CRONICA SUCCESELOR

LUPENI. Noi construcții de lo
cuințe pentru mineri

Foto i Agerpres

Existau două drumuri r
a) Cel de pînă atunci, 

bătătorit, fără încercări, dar 
și fără perspective deose
bite : rămînerea la aceleași 
produse tradiționale, de o 
tehnicitate scăzută ;

b) Altul, în pantă, dar de 
viitor : urcușul la cota unor 
produse de o tehnicitate 
ridicată.

Opțiunea, la prima ve
dere, pare simplă.

Dar pînă la acest mo
ment de răscruce, Uzina 
mecanică Sibiu își avusese 
în produsul ei de bază o 
„stea norocoasă". Principa
lele părți componente so
seau de la colaboratori, uzi
nei revenindu-i mai mult o- 
perația de a le monta, încîf 
în final, fără mari 
beneficia 
care atîrna 
în balanța 
plan. Mai 
reflexul 
drumul 
mul

eforturi, 
de un produs 

foarte avantajos 
indicatorilor de 

stăruia apoi, 
deprinderii cu 

bătătorit, în pri- 
moment, cînd a ve-

îi 
competente — ajutor pre
țios din partea comitetelor 
regional și orășenesc de 
partid, a ministerului — au 
înlocuit treptat îndoiala cu 
o certitudine care se bizuia 
pe încrederea în capacită
țile colectivului de a răs
punde mult mai bine inte
reselor economiei naționa
le, printr-o producție de 
majorat tehnic. Drumul al 
doilea, al urcușului, a fost 
ales.

Prin ce era el îndrăzneț î

Privesc, la expediție, un 
șir de mașini-unelfe pregă
tite să părăsească materni
tatea metalurgică. Unele 
sînt destinate să taie oțel, 
altele să-l preseze sau să-l 
polizeze, mașini moderne

care prefac, într-un fel sau 
altul, materia. Tn documen
tația ce le va însoți, toate 
însușirile lor sînt redate 
detaliat, inginerește. Mi
nus una : funcția lor trans
formatoare înlăunfrul 
nei.

Născute de-a lungul 
milor trei ani — de
momentul de „răscruce" 
— cele 15 fipuri de mașini- 
unelte au contribuit fiecare 
pe rînd la renașterea uzi
nei sibiene. S-au construit 
cîteva hale noi, impunătoa
re, pe locul unora vechi, 
s-au adus utilaje de înaltă 
productivitate, aparatură fină 
de măsură și control, s-a ri
dicat pînă la de cinci ori 
gradul de echipare (deci de 
precizie, de calitate) cu scu
le, dispozitive și verificatoa
re. Iar pe căi, firește, mai in
directe și mai subtile, ele
au acționat și asupra co
lectivului (nu-l transformă 
unealta șl pe om î) s peste 
80 la sută dintre muncitorii

uzinei au urcaf, în acest 
răstimp, noi trepte de cali
ficare și specializare, mal 
mult de jumătate din nu
mărul inginerilor au trecut 
la munca de concepție.

Ca orice act de creație, 
realizarea unui produs nou 
de complexitatea unei ma
șini-unelte presupune în
drăzneală. Dar în cazul a- 
cestei 
sfera 
du-se 
unic 
de la viziunea proiectantu
lui la măiestria strungaru- 

operativitatea 
la 
de 
fost

(Continuare 
în pag. IlI-a)

Marți după-amiază a sosit la 
București delegația Republicii 
Populare Mongole, condusă de 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, pentru a 
participa la consfătuirea în proble
mele C.A.E.R. Din delegație fac 
parte: Demcighiin Molomjamț, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Damdinî 
Gombojav, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Mon
gole, Dejidiin Cimiddorj, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Țe- 
devsurengiin Davaadorj, prim-ad- 
junct al președintelui Comitetului 
de colaborare economică de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al R. P. 
Mongole.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salutați

de tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Andrei Păcuraru și Vasile 
Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

Au fost de față Togoociin Ghen- 
den, ambasadorul R. P. Mongole la 
București, și membrii ambasadei, 
șefi ai misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră.

Numeroși bucureșteni, aflați pe 
aeroportul Băneasa, au salutat cu 
căldură pe membrii delegației. Pio
nieri le-au oferit flori.

(Agerpres)
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umanului
Valentina RADU

cercetător principal la ■ Institutul de psihologie

O dată am văzut cum 
părinfii îl îndepărtau re
pede pe copil de locul în 
care o fabrică trimitea în 
spațiu semnale. Din dorinfa 
de ocrotire ? Probabil, căci 
unul dintre ei zicea iritat : 
„Uf, ce zgomot infernal, te 
doare ți capul", ceea ce 
era, vădit, o exagerare. Era 
nevoie într-adevăr de acest 
fel de ocrotire ? t-ar fi dău
nat copilului ca, trecînd li
niștit pe acolo, să afle tot
odată că înăuntru se fac 
stofe ori mătăsuri ți că 
multi oameni fac asta pen
tru ca el și sensibilii săi pă
rinți să se îmbrace mai 
bine ți mai frumos ? Firește 
că nu. Dar lucrul a fost 
pierdut din vedere.

Ar fi de amintit, de ase
menea, despre plimbările 
cu copiii în care cei mari 
și cei mici sînt împreună 
doar prin faptul că merg 
alături, finîndu-se de mînă. 
în rest mama și tata fie că 
se gîndesc la ale lor, fie că 
discută cu cineva, în orice 
caz nu se lasă „deranjați* 
de nici o întrebare. Ba se 
apără de tentativele de a- 
cest fel printr-o surditate 
voită, ceea ce face ca fo
nul copiilor să crească, o 
dată cu asta să apară și o 
iritare inutilă de ambele 
părți. Sigur că cei mici tre
buie să înve|e a nu îptreba 
doar de dragul de a-i de
ranja pe cei mari, ața cum 
se întîmplă uneori — mai 
ales cînd copiii se simt ne
glijați în mod repetat — 
dar nu pot fi opriți să între
be. Astfel apare, cred, per
fect justificată întrebarea, 
remarcabilă prin precizia și 
precocitatea ei, pe care o 
fetijă de 5 ani o punea ta

tălui într-o ocazie de acest 
fel : Nu înțeleg, tăticule, 
cum se poate ca un tătic 
așa mare să se poarte așa 
de rău cu o fetijă așa de 
mică ?

Cînd în mod obișnuit ase
menea lucruri mici cresc, la 
număr, ele trec la categoria 
lucrurilor importante deoa
rece cultivă indiferenta fafă 
de o seamă de aspecte ale 
viefii cu care copilul se în- 
tîlnește. Pe unele le sesi
zează ca probleme, și în
treabă ; altele trec însă ne
observate și mulțimea lor 
crește cu cît o parte din 
ceea ce trebuia să fie cu
riozitate a fost ocupată de 
indiferentă.

Ceea ce pentru noi poate 
apare banal, pentru copiii 
noștri poate fi cel mai sur
prinzător lucru. în fafa unui 
tractor un copil poate fi 
atras mai ales de rofile 
mari care se învîrtesc sau 
doar de zumzetul motorului, 
neobservînd că acolo sus 
e un om priceput, negîn- 
dind de loc că acest trac
tor, înnegrind pămîntul, aju
tă la producerea pîinii, ne- 
știind nimic despre plugul 
de lemn ori despre treiera
tul cu picioarele, care nu cu 
mult timp în urmă pentru 
noi, dar niciodată pentru 
el, fineau cu capul în pă- 
mînt pe bunicii și părinfii 
noștri. El poate fi și trebuie 
ajutat să treacă de la spec
tacolul rofilor de tractor la 
înțelegerea sensului social 
pe care tractorul, fesătoria, 
magazinul, drumul și parcul 
și afîtea alte lucruri „obiș
nuite* ni-l scot în cale la 
tot pasul. Ce „lecfie* vie și 
frumoasă poate fi casa I Cu 
condifia ca ea să devină un

obiect al. atepfiel copilului 
prin preocuparea de a o 
îngriji ți prefui. Cîte cu
noștințe zac în fiecare mic 
ți banal coif al lumii noa
stre și cît de recunoscător 
ne este căutătorul de știri 
noi, copilul, dacă încercăm 
să-l conducem încet pe a- 
cest drum bogat al desco
peririlor de fiecare zi. A- 
cesfa poate fi un principiu 
educativ general valabil 
pentru umanizarea copilului, 
pentru ușurarea integrării 
lui în societate.

Copilul este în plin pro
ces de pionierat în cunoaș
terea viefii. El este ca un 
explorator, lese în stra
dă, vede fapte, întîmplări. 
Vede un tînăr ajutînd o bă- 
trînă să urce în tramvai, dar 
vede ți doi inși care se îm
ping, vorbesc urîf. Nume
roase întîmplări trec prin 
fa(a copilului șl el tre
buie ajutat să le dis- 
cearnă, să aleagă binele 
de rău. Altfel el își adună 
singur interpretările, face 
eforturi, inventează, adesea 
mintea lui crudă nu poate să 
dea interpretarea adevărată. 
Sigur, pe măsură ce va crește 
copilul va căpăta și puterea 
de apreciere, dar faptele, 
întîmplările văzute în anii 
de început rămîn sădite a- 
dînc în memoria lui. Comen- 
fîndu-le, apreciindu-le, pă
rinții formează la copil, încă

de mic, un sistem unitar de 
cunoaștere a viefii, a societă
ții. Aici nu este vorba numai 
de raportul părinfi-copii, ci 
de ceva mult mai important. 
Părinfii formează la copii o 
viziune asupra sooietăfii în
seși, asupra raportului indi- 
vid-societate. A-i da copilu
lui această viziune constituia 
una din atribufiile cele mai 
importante ale părinfilor, o 
responsabilitate socială. Ei 
pregătesc pentru via(ă un 
viitor membru al societății- 
Această pregătire se face 
zilnic, fiindcă și întrebările 
pe care și le pune copilul 
sînt provocate de fapte care 
se petrec zilnic. în ultimă in
stanță este, deci, vorba de 
timpul cotidian afectat de 
părin(i pentru a-l ajuta pe 
copil să interpreteze lumea. 
Necesitatea construirii la fie
care viitor cefă(ean a senti
mentului responsabil fafă de 
bunurile societății, necesita
tea formării sentimentului de 
respect pentru munca celor 
din jur nu numai că ti so
licită pe părinți în această 
direcfie, dar obligă chiar la 
un plus de preocupare în a 
familiariza copiii cît mai de 
timpuriu cu preocupările 
constructive ale lumii noas
tre socialiste. Este nevoie 
de un efort dirijat spre a 
introduce printre culorile ce 
apar în ocheanul fermecat 
al copilăriei culoarea uma
nului.

...și la mare

90 de ani de la nașterea lui Constantin Popovici

Un militant marcant al
mișcării noastre muncitorești

1... . . r<;.-
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RĂSPUNSURI

PETER PAL, șofer pe o mașină a 
întreprinderii de Construcții Drumuri 
șl Poduri IV-Mlercurea Clue, a par
curs 30 000 de kilometri peste norme
le stabilite, fără reparații capitale. 
N-a primit totuși prima ce 1 se cuve
nea. Consiliul local al sindicatelor ne 
informează că vinovat de această omi
siune este fostul tehnician Sabin Va- 
rady. S-a Întocmit documentația nece
sară pentru acordarea primei cuvenite.

„în urma adresei primite de la ziar 
prin care eram informat că cererea 
mea pentru obținerea unui ordin de 
repartiție e rezolvată, m-am prezentat 
la tov. inspector Dinu de la Spațiul 
Locativ „Grivița Roșie". M-a asigurat 
că în trei zile lucrarea e gata și o voi 
găsi le registratură. Acum, de cîte ori 
mă duc pe acolo, mi se dă un singur 
răspuns : lucrarea nu e gata. Iar de 
cîte ori îl caut pe tov. inspector Dinu, 
mi se dă tot un singur răspuns : e pe 
teren.

Amintesc că am făcut 5 cereri ca 
să capăt ordinul de repartiție pentru o 
pivniță și că se împlinesc 2 ani de 
cînd aștept. Cit timp mai trebuie să-șl 
facă stagiul cererea mea î"

Petrea ENACHI
Str. Petre Gheorghe 43 
Raionul Grivifa Roșie

De cite ori se prezenta la Biroul de 
repartizare a forțelor de muncă din 
Sibiu — ne scrie tovarășa ILEANA 
VINTILĂ — afla despre un nou act pe 
care trebuia să-I aducă. După patru 
asemenea drumuri, funcționarul i-a 
spus să aștepte trei luni pentru 
rezultat. Autoarea propune ca Bi
roul de repartizare să afișeze vizibil 
ce acte sînt necesare și ce locuri de 
muncă- sînt disponibile în fiecare zi — 
pentru ca oamenii să nu fie nevolți 
să-și piardă vremea așteptînd să fie 
primiți.

Sint cantonier la sect. II Sudriglu, 
pe șoseaua forestieră Arieșeni-Cosleș, 
întreținută de I.M.T.F.-Oradea. Pe fe
bruarie mi s-au reținut din salariu 494 
de lei, iar pe martie 327 de lei. Am 
întrebat pe plătitor de cauzele reține
rii. Nu știa. La sector — pontajui co
rect. Am fost apoi ia : picherul Gheor
ghe Popa, la șeful de sector I.M.T.F., 
la I.F. „Petru Groza" am scris și Ia 
Oradea, Nimeni nu știe nimic. în si
tuația mea sînt și Lazea Teodor, Bite 
Traian, Vulturai Vasile. Nu se poate 
afla cine ne-a oprit banii fără motiv ?

Avram TRAIAN 
comuna Arieșeni, 
raionul Cîmpeni

IOAN ARDELEANU a primit din 
partea S.G.L.-Brașov o repartiție pen
tru o locuință rămasă liberă în str. 
Octombrie Roșu 45. Cînd s-a dus cu 
lucrurile, șl-a găsit locuința ocupată 
în mod abuziv de către familia Stai- 
cu. Au urmat procese, loan Ardeleanu 
a obținut, cum era și de așteptat, clș- 
tig de cauză, dar familia Staicu a refu
zat să se mufe.

în urma sesizării tovarășului Arde
leanu, Tribunalul popular al orașului 
Brașov ne face cunoscut că hotărîrea 
Judecătorească a fost adusă la înde
plinire, cel îndreptățit prin ordinul le
gal de repartiție ocupînd locuința 
care i-a fost atribuită.

Din 1061 mă aflu internat In sana
toriul Tulgheș, raionul GheorghienJ. 
Mi ș-a recomandat să intru într-un că- 
min-spitâl. Cererea făcută în 1964 la 
Ministerul Sănătății și Prevederilor So
ciale a fost trimisă spre rezolvare Ofi
ciului Prevederi Sociale al Sfatului 
popular raional Gheorghienî. Si de a- 
tunci tot aștept. Am făcut numeroase 
reveniri în scris la care nu mi s-a răs
puns. M-am prezentat șl personal, 
fiind transportat cu „Salvarea". La 18 
aprilie 1966, am fosl pus din nou să 
fac cei ere ; la 29 aprilie a fost nevoie 
de un nou certificat medical și așa 
mal departe. De doi ani sînt dus cu 
vorba, purtat pe drumuri și lăsat fără 
un răspuns precis.

Teodor SIMION
Sanatoriul Tulgheș

Avînd o experiență nereușită cit 
unitatea nr. 2 a cooperativei „Arta 
încălțăminfei“-Craîova, m-am adresat 
anul acesta unității nr. 1 pentru pan
tofi de comandă. Cînd a fost la încer
care. pantofii au fost mici. Mi-am spus 
părerea în condica de sugestii. Șeful 
unității a fost prompt : „Expertiza va 
decide". Perfect. O întrebare numai : 
cum îmi conving picioarele să poarte 
pantofii care nu mă încap ?

Nicolae CHEIA 
profesor-Craiova

Venit în concediu de odihnă, fiul 
meu Peneș Dragomir, muncitor la fa
brica de șuruburi din Bacău, a fost 
atacat de Tiheriu Dinu, Vasile Petre. 
Dumitru Petrea și Gheorghe Geabot 
— toți din Vadu Sorești. în urma bă
tăii, fiul meu a rămas infirm. Miliția a 
făcut cercetări, a întocmit actele și 
le-a tnaintat tribunalului raional Km. 
Sărat. De la săvîrșirea atacului au tre
cut 9 luni, procesul s-a amînat de 6 
ori, iar cei care mi-au schilodit fiul 
se plimbă nepedepsiți. Corespunde a- 
ceasța normelor legalității noastre so
cialiste ?

Matei D. DRAGOMIR
Fundeni-Zărnești R. Sărat

Apă 
din adîncuri 
pentru
20 de sate

Forajele la adîncimi me
dii efectuate în platforma 
Cotmeana din regiunea 
Argeș s-au concretizat în 
alimentarea cu apă a peste 
20 de localități rurale. Ast
fel de foraje continuă și în 
alte localități deficitare în 
alimentarea cu apă. Pros
pecțiuni hidrogeologice, 
pentru găsirea de ape pota
bile, se fac în împrejurimile 
localității Curtea de Argeș 
și în stațiunea balneară 
Brădet.

(Agerpres)
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Se împlinesc 90 de ani de la 
nașterea lui Constantin Popovici, 
vechi militant al mișcării muncito
rești și socialiste din țara noastră.

Constantin Popovici s-a născut 
în 1876, în comuna Mălini, din fos
tul județ Baia, în casa unor țărani 
nevoiași. După terminarea școlii e- 
lementare, frecventează cursurile 
gimnaziului din Iași, pe care nu 
reușește să-1 termine, neavînd po
sibilități materiale. Intră ucenic 
la un atelier de cizmărie și devi
ne lucrător pantofar.

Viața grea a muncitorilor în mij
locul cărora trăia și de care se 
simțea legat, precum și literatura 
socialistă pe care o citea cu nesaț 
i-au aprins în suflet flacăra luptei 
pentru înlăturarea nedreptății și e- 
liberarea maselor de exploatare.

Din fragedă tinerețe el se înro
lează în mișcarea muncitorească, 
devenind în anul 1894 membru al 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România.

După dezorganizarea P.S.D.M.R. 
în 1899, partea înaintată a proleta
riatului a dus mai departe steagul 
luptei, reușind la începutul secolu
lui al XX-lea să reorganizeze miș
carea muncitorească.

în acești ani, C. Popovici acti
vează în cadrul cercului „România 
Muncitoare" din București. A adus 
o contribuție însemnată alături de 
alți militanți de seamă ai proleta
riatului la organizarea mișcării 
sindicale. Din anul 1905 pînă în 
1920 deține funcții de răspundere 
în Comisia generală a Sindicate
lor.

în condițiile puternicului avînt 
revoluționar din anii 1918—1920, 
C. Popovici se afirmă tot mai mult 
ca un militant marcant al mișcării 
muncitorești. Participă activ la ti
părirea și răspîndirea de manifeste 
revoluționare în aprilie-mai 1918, 
la București, la organizarea a nu
meroase greve și alte acțiuni de 
luptă din anii 1918—1920, inclusiv a 
grevei generale din 1920, moment 
de mare însemnătate în istoria 
luptelor de clasă din România.

în focul luptelor revoluționare 
desfășurate în această perioadă, 
proletariatul s-a convins tot mai 
mult de necesitatea creării unui 
partid revoluționar, de tip nou, ca
pabil să-l conducă la victoria asu
pra claselor exploatatoare, marea 
majoritate a membrilor Partidului 
socialist pronunțîndu-se pentru 
transformarea acestuia în partid 
comunist. Constantin Popovici a 
făcut parte din delegația Partidu
lui socialist care a dus discuții la 
Moscova cu privire la afilierea 
mișcării socialiste din țara noastră 
la Internaționala a IlI-a comunis
tă. întors în țară, a militat, alături 
de ceilalți fruntași ai mișcării so
cialiste, pentru convocarea Con
gresului Partidului socialist și afi
lierea partidului la Internaționala 
a IlI-a. Pentru activitatea lui poli
tică a fost arestat, fiind eliberat 
abia în februarie 1922; din această 
cauză nu a putut participa la Con
gresul din 8 mai 1921, care a con
sfințit transformarea partidului so
cialist în Partidul Comunist din 
România.

în 1922, C. Popovici aderă la 
„Federația partidelor social-demo- 
crate din România", iar în anul 
1927, după congresul de unificare 
a tuturor grupărilor social-demo- 
crate devine membru al Partidu
lui Social-Democrat. Paralel cu ac
tivitatea politică desfășurată în

cadrul P.S.D., Constantin Popovici 
a activat pe tărîm sindical. Neîm- 
păcîndu-se cu tactica liderilor de 
dreapta din P.S.D., Constantin Po
povici se desprinde, împreună cu 
alți activiști ai P.S.D. din _ acest 
partid în ianuarie 1933 și înfiin
țează Partidul socialist.

în toamna anului 1933 participă 
la acțiunea de unificare a Partidu
lui socialist cu Partidul Socialist 
Independent de sub conducerea dr. 
Ghelerter, acțiune din care a re
zultat Partidul Socialist Unitar.

Eforturile perseverente ale par
tidului comunist pentru făurirea 
unității clasei muncitoare în lupta 
revoluționară au găsit înțelegere 
la Constantin Popovici, care în 
fruntea Partidului Socialist Unitar 
a participat la numeroase acțiuni 
comune cu partidul comunist. în 
anii cînd asupra României plana 
pericolul fascist și al expansiunii - 
Germaniei hitleriste, C. Popovici, ' 
animat de dorința de a contribui la 
lupta pentru apărarea independen- ' 
ței și suveranității țării, a dreptu
rilor și libertăților democratice, a 
aderat la acordul de Front demo- • 
cratic, care a înmănuncheat Blocul 
Democratic, Partidul socialist, 
Frontul Plugarilor, Uniunea oame
nilor muncii maghiari din Româ
nia și alte organizații democratice. 
Ca președinte al Partidului socia
list a fost unul din semnatarii a- 
cordului de luptă democratică și 
antifascistă încheiat solemn la Țe- V 
bea (Hunedoara) în decembrie 1935, 
sub gorunul legendar al lui Horia. 
„De la Țcbea, din ținuturile lui 
Horia și Avram Iancu — se subli
nia îh acest acord — luptători pen
tru libertate și dreptate socială, ne 
adresăm întregului popor munci
tor din această țară și tuturor or
ganizațiilor... să se alăture acțiu
nii noastre, pentru a înfăptui cu 
un ceas mai devreme adevăratul 
front popular între toate forțele 
democratice din România, singura 
chezășie a luptei pentru libertate 
și pace".

La începutul anului 1936, Parti
dul Socialist, al cărui președinte 
era C. Popovici, în baza acordului 
de front democratic încheiat cu 
Blocul Democratic, Frontul Pluga
rilor, MADOSZ-ul, organizațiile lo
cale ale P.S.D. și cele ale P.N.Ț., 
își aduce contribuția la victoria 
forțelor democratice în alegerile 
parlamentare parțiale din județe
le Mehedinți și Hunedoara, din 13 
februarie 1936.

în anii următori. C. Popovici 
participă activ, alături de alți re
prezentanți ai forțelor democratice 
și patriotice. în frunte cu P.C.R., 
la lupta împotriva pericolului fas
cist, a hitlerismului, pentru inde
pendența și suveranitatea naționa
lă a României.

La capătul unei activități mili
tante de peste 40 de ani, Constan
tin Popovici încetează din viață în 
București, la 1 septembrie 1940.

Partidul comunist, continuatorul 
celor mai înaintate tradiții revolu
ționare și democratice ale poporu
lui român, ale clasei muncitoare, 
cinstește amintirea tuturor celor 
care au luptat pentru libertatea și 
fericirea poporului. Activitatea bo
gată desfășurată de C. Popovici 
face parte integrantă din lupta 
clasei muncitoare, în fruntea în
tregului popor, pentru o viață mai 
bună, pentru socialism.

Maria COVACI 
doctor în istorie

Complex 

muzeistic 
la Durau

BACĂU (coresp. „Scîn- 
teii"). — Odată cu sezonul 
turistic de vară, la Durau, 
așezare pitorească de la 
poalele masivului Ceahlău, 
s-a deschis un interesant 
complex muzeistic. In cele 
6 încăperi sînt expuse pes
te 9 000 obiecte originale de 
muncă și de uz casnic, care 
reflectă viața dusă de-a 
lungul veacurilor de popu
lația din această, zonă, cu 
îndeletnicirile, obiceiurile și 
bogatele ei comori de artă. 
Valoarea colecției este cu 
atît mai mare cu cît ea ră
mâne o mărturie vie a ceea 
ce a fost altădată pe locu
rile acoperite astăzi de a- 
pele lacului de acumulare 
de la. Bicaz. Complexul cu
prinde și o casă muzeu și 
o surlă (bucătărie de vară) 
care datează de la sfîrșitul 
secolului al XVIII-lea. Tot 
aici s-a deschis și o expo
ziție permanentă de artă cu 
lucrări care aparțin lui N. 
Tonitza, Corneliu Baba și 
altor pictori, inspirate de 
frumusețile peisagiste ale 
acestei regiuni.

După rigoarea aproape mate- 
. matică a liniilor care trasează si
lueta noilor blocuri sau perspectiva 
viitoarelor magistrale, arhitectul 
își termină munca la proiect schi- 
țînd siluetele presupușilor locatari. 
Acele ultime trăsături traduc în 
desen și culoare o grijă permanentă 
a urbanistului: omul. Oamenii 
dau viață clădirilor, străzilor, ei 
sînt viața orașului, „culoarea" lui. 
Arhitectul își închipuie decorul vi
itor al orașului numai în funcție 
de ei. El trebuie să țină seama de 
preocupările lor, de utilizarea pe 
care o dau timpului, de ritmul lor 
de viață, de felul cum se îmbracă, 
de culorile pe care le poartă, de 
gusturile și preferințele lor.

Moda este una din manifes
tările simțului estetic al timpu
lui. Iată ,t de ce ar fi absurd 
să găsim: printre- sveltele: con
strucții ale magistralei Nord- 
Sud femei în malacovuri. Omul nu 
este un izolat. Ne îmbrăcăm în pri- 
țnul rînd pentru a ne simți bine, 
pentru a ne mișca firesc și, pe cît 
cu putință, elegant. Dar ne îmbră
căm implicit și pentru ceilalți, gîn- 
dindu-ne la impresia pe care o fa
cem. A te îmbrăcă decent, corect 
înseamnă într-o oarecare măsură a 
manifesta respect față de oamenii 
din jurul tău. „Originalitatea" ma
nifestată prin opoziția la compor
tarea generală poate fi socotită o 
impolitețe, ca o dovadă de dispreț 
față de regulile stabilite.

— Moda bună este moda epocii, 
spune arh. ION OROVEANU. 
Trebuie să ne conformăm ei.

— Dar moda sîntem noi. Fiecare 
epocă. încearcă să se definească și 
prin modă, verbul „a încerca" fiind 
utilizat impropriu. De fapt epoca 
creează o modă care o definește. 
Care ar fi tendința epocii noastre ?

— Referindu-ne la noi, se constată 
o creștere simțitoare a nivelului de 
trai și ca urmare o tendin
ță constantă de a acorda mai 
multă grijă îmbrăcăminții — mă 
refer la masa oamenilor muncii din 
țara noastră.

— Preocuparea există, dar crite
riile lipsesc uneori, este de părere 
funcționara IOANA LAZĂR, de la 
Cooperativa „Igiena". Și iată cum,

din „fantezie", fete frumoase se 
îmbracă în plastic galben cu desen 
albastru „de crocodil". Altele merg 
la cinematograf sau la „cafe-bar" 
în „tangarezi" sau în pantaloni 
supraelastici, destinați pentru 
munte sau mare și în nici un caz 
pentru pantofi cu toc de 8 centi
metri ! Ar fi necesar ca la baza 
preocupării pentru modă să stea 
normele bunului gust.

Există oare asemenea 
norme ?

— Iată-le, răspunde un foarte 
vechi „cod de maniere" : legea cu
lorii, a materialului, a orelor, a 
împrejurărilor și a vîrstei". (Desue
ta rigoare a vechiului cod ne poa
te face să zîmbim, dar se pare că 
„legile" lui sînt actuale).

— Cu aceste „legi", oamenii s-au 
obișnuit mai de mult, ne spunea 
VARVARA LEONTE, textilistă. 
Orice femeie știe, sau trebuie să 
știe, că e necesar să se gîndească 
Ia culorile pe care le îmbracă, în- 
cercînd să realizeze cu ajutorul 
lor armonia întregului. Cine nu 
știe apoi că fiecare material are 
„pretențiile" lui : nu se poate purta 
o rochie de paiete la piață, sau 
după-masă la plimbare. Nu se 
poate purta la lucru, la ora 7 di
mineața, ceea ce se poartă la 7 
seara la teatru. Moda nu este un 
scop în sine, ci un deziderat al 
culturii, al civilizației.

— Ce caracterizează actuala e- 
tapă a modei, îl întrebăm pe un 
specialist al ,.formelor" frumoase, 
tovarășul ADRIAN VIȘAN, caro- 
sier la Uzina „Autobuzul"?

— Epoca noastră a trecut, după 
1950, de la tatonări la crearea unui 
stil propriu. în cadrul lui, frumo
sul își găsește modele în stările 
naturale cele mai pure, ceea ce 
poate pare paradoxal pentru o e- 
pocă de extremă tehnicitate. Deo
sebesc o tendință puternică spre 
firesc, spre natural. Natural în
seamnă simplu. Subliniez necesita
tea de simplitate ca o necesitate 
de epocă. E modern să fii degajat, 
firesc, deschis, nesofisticat. Teh-

nica confecțiilor cere simplifi
cări, cere, pe planul estetic, sim
plitate. Ea vine în întîmpinarea 
tendinței de care vorbeam. Dar 
simplu nu e totuna cu simplist. 
Tovarășii care creează modelele 
fabricilor de confecții ar trebui să 
gîndească mai des la asta și la 
uriașa influență pe care o exer
cită ei, volens-nolens, asupra gus
tului public. Sînt nefirești „repro
șurile" pe care și le fac reciproc 
industria și comerțul; în locul lor 
ar fi necesare forme mai eficiente 
de antrenare a publicului în rezol
varea „disputei". Sondaje mai 
multe și mai largi, operativitate 
extremă în aplicarea concluziilor 
lor, mi se par în acest domeniu 
foarte necesare.

— Din ce se compune garderoba 
„ideală" ?

— încep, răspunde tînărul DU
MITRU TEODOR, strungar la Uzi
nele „23 August", cu constatarea 
unui specialist că „eleganța costă 
tot mai ieftin". într-adevăr, o 
gamă largă de materiale ieftine și 
frumoase face grea o alegere și 
posibilă o „eleganță pentru toți". 
Dar o garderobă „ideală" și tip nu 
cred să existe. Ea depinde de gus
turile fiecăruia. E firesc ca ea să 
înceapă, atunci cînd e vorba de ti
neri, cu ținuta care se folosește în 
cît mai multe împrejurări.

Așadar, înainte de orice, neapă
rat costumul decent, de culoare 
închisă, clasic, „bun peste tot", că
mașă albă, cravată de zi și de sea
ră, pantofii negri. Există și pen
tru fete, pentru fiecare în alt fel, 
o ținută general valabilă. Pe ume
rașele din șifonier, rochia viu co
lorată să fie a doua, rochia 
de seară să fie a treia ; pe primul 
umeraș al garderobei să fie toa
leta decentă, corectă, indispensa
bilă. Eleganța de fantezie să vină 
totdeauna după eleganța nece
sară.

Cîteva întrebări 
„fulger"

— Care sînt lucrurile pe care con
siderați că o femeie elegantă nu 
trebuie să le facă niciodată ?

Răspunde AUDREY HEPBURN:
— O femeie să știe culorile ca- 

re-i merg, cele care o pun în va
loare și cele care o „dezavantajea-., 
ză“. Discreție totală. Mai bine să 
fii îmbrăcată „sever" decît să fii 
remarcată. Pe scurt: adevărata e- 
leganță este atunci cînd nu se 
spune despre o femeie că are ro
chii frumoase.

Răspunde JAQUELINE DE 
RIBES (de cîțiva ani pe lista celor 
„10“ considerate cele mai .elegante ■ 
femei din lume de către 2 000 de 
experți în domeniul modei):

— Pot să vă fac o listă foarte- 
lungă : mănușile, pantofii și gean
ta în culori țipătoare sînt interzi- — 
se, ca și ciorapii de culoare închi
să cu talon foarte înalt, ceasuri și 
brățări peste mănușă, broderiile 
cu paiete. Detest ciorapii nylon cu 
broderii în stras sau cu modele 
florale, coafurile de seară cu flori, 
tot felul de fluturași...

— Cit timp considerați că trebuie 
să acorde un om „garderobei", e- 
leganței, modei ?

Răspunde actorul PAUL SAVA :
— Tot atît cît acordă un pește 

grijii pentru înot I A te îmbrăca 
nu trebuie să însemne mai mult 
decît a te îmbrăca. Eleganța vine 
singură din respectul elementar 
pentru ținută, pentru felul în care 
te arăți oamenilor.

— Nu-i o părere prea... defini
tivă?

— Am în vedere, în special, oa
menii care acordă prea mult timp 
acestei preocupări. Omul care-și 
petrece cel de-al „doilea 8“ exclu
siv sau aproape exclusiv cu preo
cupări de modă ar trebui să înțe
leagă că eleganța devenită preor 
cupare supremă și manie nici nu 
mai e eleganță. A citi, a te duce 
la un spectacol, a avea o conver
sație inteligentă, a te cultiva sub 
toate formele, înseamnă pînă la 
urmă și printre altele a-ți forma 
gustul. Iar gustul, atunci cînd e- 
xistă, duce fără efort la eleganță ; 
la adevărata eleganță care nu este 
ostentativă, nu e silită, nu e „fă
cută", care se realizează așa cum 
peștii „realizează" înotul.

Dan BIHOREANU
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P. C. V. cu calități La fabrica de

superioare becuri din Fieni

Cooperativele agricole din re
giunea Suceava cunosc, an de an, 
o dezvoltare tot mai puternică. în 
1965, deși condițiile climatice 
fost nefavorabile unor culturi, 
tuși aceste unități au reușit să 
vreze statului cu 12 mii tone

, reale mai mult decît în 1964, ceea 
ce a dus la depășirea veniturilor 
lor bănești cu 12,6 la sută față de 
anul precedent. Realizarea " unor 
venituri sporite a dat posibilitate 
cooperativelor agricole să aloce 
importante sume de bani pentru 
dezvoltarea proprietății obștești, 
să retribuie mai bine munca de
pusă de cooperatori.

■ Și în acest an cooperativele din 
regiune obțin rezultate bune, supe
rioare celor de pînă acum. încă 
din primul trimestru ele au depășit 
veniturile planificate. Acest fapt 
impune folosirea tot mai chibzuită 
a fondurilor obținute, astfel ca fie
cărui leu să i se dea o întrebuin
țare cît mai eficientă. In general, 
în această privință a crescut mult 
simțul de răspundere al cadrelor 
care lucrează în cooperativele a- 
gricole. Totuși, organele băncii au 
constatat că nu se acordă atenția 
cuvenită prevenirii formării debi
torilor, din care cauză importante 
sume din averea obștească sînt 
sustrase temporar din circuitul 
productiv. Sumele imobilizate la 
debitori au ajuns să se ridice, pe 
regiune, la aproape 18 milioane 
lei. Dacă acești bani n-ar fi fost 
scoși din circuitul economic al co
operativelor, se putea renunța la 
cea mai mare parte din creditele 
bancare solicitate pentru nevoile 
producției, credite care la 31 mai 
a.c. se cifrau la peste 15 milioane 
lei. Existența acestor debite se da
torează mai multor cauze. în cele 
ce urmează ne propunem să scoa
tem în evidență pe acelea care au 
o frecvență mai mare.

Este știut că unitățile 
tiste

la formarea u- 
de debite a 
ridica la sfîr-
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Uniunilor agricole cooperatiste

Pe baza unui studiu între
prins de către cercetătorii din 
laboratoarele Combinatului 
chimic din Borzești, în cursul 
acestui an s-au efectuat o se
rie de lucrări de modernizare 
,și perfecționare a procesului 
tehnologic la instalația de 
producere a policlorurii de vi
nii de aici. Ca urmare, poli- 
clorura de vinii produsă în ul
timul timp are parametri cali
tativ superiori celei produse 
anterior. Datorită îmbunătăți
rii procesului de rectificare a 
monomerului, gradul de impu
rități al produsului a scăzut de 
circa 10 ori, ceea ce conferă 
produsului o stabilitate termi
că sporită. Totodată a fost re
dusă greutatea volumetrică și 
a crescut porozitatea, calități 
ce se cer la prelucrarea ulte
rioară a produsului.

SE MONTEAZĂ Perfectionarea unei forme
5bitorilor duce la imobilizarea unor 

importante fonduri și grevează a- 
supra situației economico-financia- 
re a cooperativelor agricole, este 
necesar ca organele de conducere 
din cooperative, îndrumate de uni
unile cooperatiste, să urmărească 
îndeaproape evoluția debitorilor 
și să ia cele mai potrivite măsuri 
pentru readucerea acestor fonduri 
în circuitul economic. Ar fi bine 
ca uniunile cooperatiste să între
prindă în fiecare unitate o anali
ză a debitelor, pentru a putea 
scoate în evidență cauzele care le 
generează, și ajuta conducerile co
operativelor să ia măsuri de lichi
dare a lor.

cooperatori a dus 
nui număr mare 
căror valoare se 
șitul anului 1965 la peste 700 
mii lei. In cele 
zuri, fiind vorba de numeroși de
bitori, care dețin sume mici, înca
sarea acestora se face anevoios. 
Se impune din partea consiliilor 
de conducere o mai atentă su
praveghere a modului cum se vînd 
produsele agricole, mai ales cînd 
este vorba de persoane din afara 
cooperativei. Efectuarea acestei 
operații prin chioșcuri, cu plata 
imediată, este soluția cea mai ni
merită, nu numai pentru că va con
tribui la eliminarea acestui gen 
de debitori, ci și pentru faptul că 
dă garanția că toți banii încasați 
vor ajunge în casa cooperativei.

Unele neajunsuri provoacă mo
dul în care se acordă avansurile 
bănești cooperatorilor. Sînt bună
oară, cazuri cînd consiliile de con
ducere încuviințează asemenea a- 
vansuri unor cooperatori care nu 
lucrează cu regularitate, ceea ce 
duce la crearea unor debite destul 
de însemnate. Așa s-a întîmplat 
în cooperativele agricole Bucecea, 
unde debitele de acest fel ating 
suma de 60 mii lei, Românești — 
43 mii lei,Drăgușeni — 86 mii lei, 
Ștefănești — 77 mii lei, Mihălășeni 
— 40 mii lei. Nu este un procedeu 
firesc, cu atît mai mult cu cît Un 
asemenea mod de plată a avan
surilor nu poate fi mobilizator pen
tru masa de cooperatori.

Există unități în care se acordă 
avansuri bănești peste cota lega
lă și fără a se ține seama de pro
porția în care au fost realizate ve
niturile bănești în 
pectivă. Ca urmare 
nea practici, s-au 
însemnate care, pe 
ajuns la peste 2 milioane lei. De
oarece pînă în prezent problema 
proporției în care se pot acorda 
avansuri la zile-muncă n-a fost 
încă reglementată și pentru a se 
evita în viitor situații ca cele a- 
mintite mai sus, cred că este ne
cesar ca Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole de Producție 
să elaboreze instrucțiuni în acest 
sens.

Un alt izvor al debitelor sînt pa
gubele provocate avutului obștesc 
prin neglijențe sau chiar sustra
geri. Pentru prevenirea acestora, 
considerăm necesară întărirea ro
lului comisiilor de revizie și în
credințarea posturilor de gestio
nari ai averii cooperativei celor 
mai buni gospodari, oameni cins
tiți, cunoscuți ca atare în satul res
pectiv. De asemenea, n-ar fi lipsi
tă de interes studierea posibilită
ților introducerii sistemului de ga
ranții materiale la gestionari. Aces
te măsuri, îmbinate cu întărirea 
controlului preventiv al contabilu
lui șef, vor asigura, fără îndoială, 
reducerea pagubelor.

Ținînd seama că existența de-

0 NOUĂ LINIE

mai multe ca-

perioada res- 
a unei aseme- 
format debite 
regiune, au

TEHNOLOGICA

Dumitru SOLDAN
director adjunct Ia sucursala 
regională Suceava 
a Băncii Naționale

La fabrica de becuri „Steaua 
electrică* din Fieni au înce
put construcția și montajul 
noii linii tehnologice pentru 
suflatul automat al becurilor 
de toate tipurile. Complet au
tomatizată, linia va mări pro
ducția actuală a fabricii cu 
circa 60 000 baloane pe zi. Tot 
aici se va trece la fabricarea 
pentru prima oară în țară a 
unor noi tipuri de becuri in- 
fraroșii pentru aparatura me
dicală și pentru autoturisme.

cooperativele dobrogene

MODERNE DE EXPLOATARE A ȚIȚEIULUI ?
9 9

Inițiativa constituirii fon
dului comun al cooperati
velor agricole de întraju
torare cu semințe s-a năs
cut acum vreo zece ani. 
încă de pe atunci, în re
giune, existau multe uni
tăți bine consolidate din 
punct de vedere econo
mic, care obțineau an de 
an recolte bune, consti
tuiau un puternic centru 
de atracție al întregii ță- 
rănimi pe drumul agricul
turii cooperatiste. Alături 
de ele se aflau însă și 
alte cooperative mai pu
țin dezvoltate, cu o putere 
economică mai mică și 
care, îndeosebi în anii cu 
condiții naturale mai vi
trege (secetă puternică, 
grindină, inundații), se 
descurcau mai greu, sim
țeau nevoia unui ajutor 
pentru a-și asigura chiar 
și fondul de semințe 
grîu și 
primit 
partea 
și din 
rativelor mai puternice.

Sesizînd valoarea iniția
tivei unor cooperative de 
a se ajuta între ele cu se
mințe, organele locale de 
partid au pus în discuția 
președinților cooperative
lor agricole — în cadrul 
unei consfătuiri organiza
te în 1956 — necesitatea 
constituirii, pe regiune, a 
unui fond de rezervă de 
semințe, care să permită 
ajutorarea unor cooperati
ve agricole cu sămînță de 
grîu și de porumb, în anii 
cînd, din cauza calamită
ților naturale acestea nu 
pot să-și asigure, în între
gime, sămînța necesară. 
Cu acest prilej, s-a propus 
ca fondul respectiv să fie 
constituit prin contribuția, 

a
a- 
cu 
Și 

de 
într-un

Există oare o limită, peste care 
nu se poate trece, în extracția cît 
mai completă a țițeiului din zăcă
minte ? Iată o problemă care sus
cită în mare măsură interesul spe
cialiștilor din industria noastră pe
trolieră. Este cît se poate de firesc 
dacă avem în vedere că un factor 
de recuperare ridicat înseamnă a 
zmulge adîncurilor cît mai mult 
din bogățiile ascunse.

Cerințe mari în domeniul ex
ploatării economice și raționale a 
zăcămintelor de țiței se pun în 
toate regiunile petroliere ale tării. 
Cu multă stringență se cere rezol
vată această problemă în schelele 
de pe Valea Prahovei, unde aproa
pe întreaga producție se obține 
din zăcăminte vechi, unele cunos
cute și exploatate de zeci de ani. 
Iată de ce cadrele de tehnicieni și 
ingineri din schele, în strînsă co
laborare cu specialiștii de la Insti
tutul de cercetări foraj-extracție 
Cîmpina, au datoria de a genera
liza acele metode de lucru care 
contribuie la intensificarea extrac
ției, la eliminarea deficiențelor ce 
apar în exploatarea sondelor, la 
reducerea cheltuielilor de produc
ție.

Deosebit de eficace s-au dovedit 
pînă acum procedeele de recupe
rare secundară, prin injecția de 
apă și de gaze, care se utilizează 
cu succes în toate schelele noas
tre. Folosirea apei sărate rezi
duale la injecție în locul apei 
dulci — măsură aplicată în ultimii 
ani în schelele Moreni, Băicoi, Bol
dești — a dus la creșterea eficien-

ței economice a recuperării. Con
cludent este faptul că plusul de 
producție obținut prin injecția de 
apă și de gaze se ridică la circa 
8 la sută din producția anuală de 
țiței a regiunii.

Evident, rezultatele obținute 
prin introducerea recuperării se
cundare ar putea fi mult mai mari, 
dacă aplicarea proceselor de in
jecție ar avea la bază o pregătire 
prealabilă judicioasă, dacă s-ar 
urmări îndeaproape respectarea 
tehnologiei prescrise. în domeniul

schelele de pe Valea Prahovei, ca 
și în unitățile din alte regiuni ale 
țării. Din păcate, în această ra
mură există slabe preocupări pen
tru cunoașterea și generalizarea 
experienței uneia sau alteia dintre 
întreprinderi în introducerea unor 
procedee avansate, în exploatarea 
rațională a zăcămintelor. O coor
donare sistematică de către Direc
ția tehnică a Ministerului Petro
lului a măsurilor preconizate pen
tru introducerea cuceririlor știin
ței și tehnicii în producție ar face 
ca metodele noi să fie aplicate pe 
scară mai largă, mai organizat și 
cu o eficiență sporită. Pe de altă 
parte, asemenea acțiuni de genul 
simpozionului ținut nu de mult 
timp la Ploiești pe tema recuperă
rii secundare a țițeiului, care a pri
lejuit un schimb reciproc de expe
riență și opinii între specialiști, ar 
trebui să fie organizate în mod sis
tematic.

Părerea mea este că specialiș
tii trusturilor și institutului ar 
trebui să sprijine mai îndea
proape schelele în crearea condi
țiilor necesare introducerii tehno
logiilor moderne de extracție a ți
țeiului, să le acorde o asistență 
tehnică competentă și permanentă 
și să urmărească extinderea ace
lor metode care și-au dovedit pe 
deplin eficacitatea în practica pro
ducției. Ni se pare oportun, de a- 
semenea, ca schelele să speciali
zeze anumite echipe de muncitori 
și tehnicieni în aplicarea procese
lor noi de exploatare a sondelor.

Cred că, pentru extinderea cu 
mai multă rapiditate și cu maxi
mum de eficiență a metodelor a- 
vansate, ar trebui să se rezolve 
neîntîrziat și problema asigurării 
fondurilor necesare în faza expe
rimentărilor. Nu ar fi deloc 
lipsit de importanță dacă ar fi 
studiată posibilitatea folosirii în 
acest scop a creditelor bancare.

la 
auporumb. Ele 

acest ajutor din 
statului și apoi, 

partea coope-

coopera- 
can- 

agricole. Pen- 
și celelalte 

întreprinderile 
mari sume de

valorifică importante 
tități de produse 
tru grîu, porumb 
produse 
contractante plătesc 
bani. Aceste sume trebuie achitate 
imediat, astfel ca banii să intre cît 
mai repede în contul cooperative
lor agricole. Se mai întîlnesc însă 
situații cînd unele întreprinderi 
contracțante tergiversează efectua
rea plăților. Asemenea practici se 
constată, bunăoară, la Agrosem și 
uneori la I.C.I.L. Din pricina lor 
cooperativele din regiunea noas
tră au ajuns — la un moment dat 
— să aibă debite în valoare de 
peste 4 milioane lei.

O altă cauză care duce la crea
rea de debite este obiceiul dăună
tor al unor cooperative agricole 
de a vinde produse agroalimenta- 
re fără a încasa fmediat valoarea 
acestora. In regiunea noastră sis
temul de vînzare pe credit către

livrate,

Cronica succeselor

unei uzine sibiene
(Urmare din pag. I)

10—12 oameni. Surprinză
tor, nici un răspuns nu s-a 
suprapus altuia.

★
în acele zile toată lumea 

dădea pe la montaj. Se 
apropia de sfîrșit o muncă 
asiduă de multe luni, care 
angrenase căutările, energi
ile tuturor. De la oră la 
oră era așteptată intrarea 
în funcfiune a fierăstrăului 
circular de debitat metal, 
produsul de cea mai înaltă 
tehnicitate al uzinei. Prima 
mașină cu ciclu complet 
automat, bazat pe acfio- 
nări hidraulice. în jurul ce
lor „trei exploratori, unul 
mai fînăr decît celălalt” — 
după caracterizarea roman
tică făcută inginerului loan 
Dogaru, maistrului Simion 
Tara și șefului de echipă 
loan Schob în edifia spe
cială a gazetei de perete 
„Metalurgistul” — oamenii 
urmăreau cu înfrigurare ul
timele pregătiri. Parcă ar 
fi încercat, cu răsuflarea 
lor, să picure cu cîteva 
clipe mai devreme viață în 
masivul de metal.

La prima acfionare, ma
șina, prin arterele căreia 
pulsau sute de litri de 
lichid cu o presiune de 
zeci de atmosfere, îi îm- 
proșcă pe toji cu ulei. Co
menzile transmise prin pa
noul hidraulic nu răspun
deau succesiv, în ordinea 
normală. Ziua se încheia 
apăsător.

Inginerul Dogaru, părinte 
al mașinii „pe linie de con- 
strucfor-șef", desfășura
schijele făcute pe oza
lid, urmărind pînă la ob
sesie misterul. După ore de 
cercetare încordată, împre
ună cu ceilalți „exploratori”, 
începu o verificare amă-

nunfifă pe direcții! sigure, 
remontînd moralul slăbit 
în ajun. Căci era în- 
tr-adevăr nevoie de un mo
ral ridicat și de multă li
niște. Vizitatorii din alte 
secjii au priceput și s-au 
retras. De reușită aveau să 
afle mai tîrziu, atrași de 
ecourile unei fesfivifăfi 
spontane ; lîngă mașina în 
funcfiune.

...Episodul de mai sus e 
redat din surse indirecte, 
existînd unanimitate în 
părerea că a fost momen
tul cel mai dificil pentru 
colectivul ferăstrăului auto
mat. Căci la întrebarea 
pusă mai sus, inginerul Do
garu (abia întors dintr-o 
călătorie prin (ară, pe la 
cîfiva beneficiari, de la 
care a cules sugestii de 
îmbunătățire a produselor 
uzinei) mi-a răspuns :

— Cel mai dificil este 
ceea ce urmează : pregă
tim, în cincinal, asimilarea 
a 21 de produse noi.

★

— N-am să răspund 
exact la întrebare — spu
ne secretarul comitetului 
de partid, Liviu Popa. Uzi
na noastră a trecut prin 
multe momente grele, aș 
zice hotărîtoare pentru 
cristalizarea unui profil 
modern. Cum să-l alegi pe 
„cel mai’ ? Diferă de la om 
la om, după experienja 
fiecăruia.

— Am cules, într-adevăr, 
răspunsuri foarte variate : 
asimilarea cutărui produs, 
sau acjiuni de rentabiliza
re, sau perioada cînd, în 
mers, fără a se încetini 
producția, se construia 
deasupra capetelor noua 
hală de prelucrări și mon
taj. Nu există totuși un nu
mitor comun ?

— S-ar părea că da. E 
un salt calitativ, mare, dar 
care uneori nu poate fi 
urmărit cu ochiul liber. De 
aceea e „mare”. Precizia. 
Ea atingea la noi, în ve
chea fabricație, zecimi de 
milimetru și arareori su
timi. Acum nu-ți ajunge $ă 
stăpîneșfi sutimea. Mașinile- 
unelfe îți impun micronul, 
înalta tehnicitate, calitatea 
produsului — vitale în 
construcția de mașini — 
se bazează pe respectarea 
gradului de precizie. A- 
veam, pe la început, 
adevărate serii de rebuturi. 
Pînă cînd am reușit să 
formăm un curent de opi
nie în favoarea calității, a 
preciziei.

— Fiind vorba de preci
zie, ceva mai precis...

— Dintre toate măsurile, 
m-aș opri la una singură, 
înainte, în întrecere, pre
cumpănea factorul cantita
tiv. Astăzi, fiecare lot de 
piese adus pe masa con
trolului de calitate primeș
te o notă, înscrisă pe gra
ficul de producție. La sfîr- 
șitul lunii se stabilește 
media calității pe atelier și 
pe fiecare om în parte. 
Oricît de bun ar fi rezulta
tul cantitativ, titlul de evi
dențiat nu se acordă decît 
celui care are și o medie 
a calității depășind-o pe 
cea a atelierului.

Prezent la discuție, mai
strul Ion Adam, ca unul 
dintre protagoniștii luptei 
pentru calitate din secția 
mecanică, intervine :

— ...Vine, de pildă, 
omul la controlor și-l în
treabă : „De ce mi-ai pus 
7?” (notele se dau de la 
4 la 10). „Păi uite, îi ex
plică celălalt, ai ieșit cu o 
sutime din cîmpul de tole

ranță sau nu e finisajul 
suficient, piesa n-are aspect 
comercial". Asta ajută cum 
nu se poate mai bine. 
Ambiționează. Dar mai fo
losim și alfe metode, în 
special cu tinerii. E o pro
blemă : de cîte ori ne vine 
cîte un utilaj nou, îl încre
dințăm firește cîte unuia 
dintre cei mai experimen
tați muncitori. Dar pe ve
chea mașină cine va exe
cuta piesele de pînă 
atunci ? De aceea îi pre
gătim din timp pe băieții 
noștri pentru „schimbul de 
ștafetă", dîndu-le, din cînd 
în cînd, cîfe o lucrare 
mult mai pretențioasă. Iar 
ca să-i stimulăm, îi ambi
ționăm reciproc : împărțim 
la cîte doi deodată repere 
de același tip. Firește, nici 
unul nu vrea să rămînă al 
doilea...

★

— Eu ce-aș putea zice ? 
Meseria noastră, a celor 
care urmărim și dirijăm 
operativ întregul proces de 
fabricație, este de a pre
veni orice „moment critic”. 
Prefer însă, decît să mai 
adaug un amănunt pe a- 
ceastă temă, să răspund la 
altă întrebare.

Și, fără înconjur, dispece- 
rul-șef, ing. Gheorghe Sta
nică, și-o pune singur :

— De pildă : momentul 
cel mai plăcut ?... Cînd am 
fost obligat să-mi împros
pătez cunoștințele de geo
grafie. Obligație de servi
ciu I Iar asta o dată cu 
fabricația mașinilor-unelfe. 
De trei ani încoace am 
ajuns să producem pentru 
export. Am acasă un atlas, și 
ori de cîte ori produsele 
noastre sînt cerute într-un 
loc nou deschid atlasul și 
mă documentez despre țara 
respectivă. Pînă acum am 
făcut de 21 de ori operația 
asta. Ba nu, chiar de mai 
multe ori, trebuie puse la 
socoteală și tîrgurile și ex
pozițiile internaționale.

★

„Steaua norocoasă" era 
una. Treptat însă, o conste
lație...

comportării sondelor, a zăcăminte
lor, se impune un studiu atent, 
sistematic, spre a se stabili ce anu
me trebuie făcut pentru recupera
rea cît mai completă a țițeiului, 
pentru reducerea cheltuielilor su
plimentare cerute de introducerea 
injecției.

După părerea mea, ar trebui să 
se urmărească cu aceeași atenție 
și eficienta altor metode de inten
sificare a debitului sondelor, între 
care metoda tratamentelor cu 
substanțe tensioactive, ionice și 
neionice. Deși s-au efectuat nu
meroase operații cu asemenea 
substanțe, atît în schelele Trustu
lui de extracfie Tîrgoviște, cît și 
în unitățile Trustului Ploiești, nu
mărul sondelor la care se pot apli
ca tratamente cu substanțe tensio
active este mult mai mare. Un ob
stacol în calea extinderii acestui 
procedeu îl constituie lipsa chimi
calelor respective. în ultima vre
me s-a dovedit că substanțele ten
sioactive neionice dau rezultate 
bune și la tratarea țițeiului. Iată 
de ce consider necesar ca forurile 
de resort ale industriei chimice să 
examineze posibilitățile de a pro
duce asemenea materiale în canti
tăți sporite.

Eforturi pentru promovarea pro
gresului tehnic și aplicarea meto
delor moderne în exploatarea ți
țeiului se depun în fiecare din

Ing. Hie lONIȚA 
activist al 
economice
Ploiești al

comisiei
a Comitetului regional
P.C.R.
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timp de patru ani, 
tuturor cooperativelor 
gricole din regiune 
cîte 3—4 kg de grîu 
porumb la suta de kg 
semințe necesare 
an fiecărei unități. Aceas
tă propunere a fost dis
cutată și aprobată de a- 
dunările generale ale ță
ranilor cooperatori. Ince- 
pînd din 1956, cooperati
vele din regiune au înce
put să depună la bazele 
de recepție cantitățile de 
grîu și porumb pentru 
fondul de întrajutorare 
cu sămînță. Acțiunea a 
continuat apoi cîțiva ani, 
așa încît, în prezent, 

■ acest fond se ridică la

l

.

La uzinele „1 Mai“ din Ploiești un nou lot de instalații de foraj la mare adîncime, gata pentru expediere 
Foto : Agerpres

O nouă mină în regiunea Suceava

porumb necesară, 
cantități trebuie a- 
fiecare dintre ele

SUCEAVA (coresp. 
„Scînteii"). — Acum mai 
bine de jumătate de se
col, pe valea rîului Mol
dova, aproape de iz
voare, capitaliștii închi
deau una din puținele 
mine de metale nefe
roase (pirită cupriferă) 
din nord-estul țării, pe 
motiv că nu era renta
bilă. Parte din mineri au 
plecat în alte locuri în 
căutare de lucru, iar cei 
care au rămas au fost

nevoiți să-și schimbe 
meseria. Lăsate în pa
ragină, galeriile minei 
s-au înfundat, puținele 
instalații au fost demon
tate și duse în alte 
părți/

Cu zece ani în urmă, 
geologii și minerii au 
început cercetări pe lo
cul fostei mine. Pentru 
descoperirea și deter
minarea rezervelor de 
minereuri cuprifere, ei

sd- 
și 

cer- 
unei

au făcut sondaje, au 
pat galerii, suitoare 
puțuri. Rezultatele 
cetărilor : apariția 
noi mine la Fundul Mol
dovei. De curînd, au în
ceput pregătirile pentru 
deschiderea minei, iar 
pentru înnobilarea mi
nereului extras se va 
construi o instalație 
care va fi pusă în func
ție la finele anului vii
tor. In apropiere se 
vor ridica și alte obiec-

live pentru deservirea 
lucrărilor subterane ca 
stația de compresoare, 
remiza de locomotive, 
un atelier. Totodată, se 
vor construi un grup 
social modern și un că
min pentru muncitorii 
nefamiliști. întreprinde
rea minieră Vatra Dor- 
nei a și început școla
rizarea muncitorilor ce 
vor lucra la noua ex
ploatare minieră.

3 734 tone de grîu, 98 
tone de porumb boa
be și 25 tone de seca
ră. Trebuie precizat că 
depozitarea semințelor se 
face numai în anumite'’ 
baze de recepție (una 
pentru fiecare raion).

Avantajele constituirii 
acestui fond pe regiune 
sînt evidente. Toate coo
perativele agricole care 
în ultimii ani au suferit 
din pricina inundațiilor, 
grindinei sau secetei ex
cesive au fost ajutate o- 
perativ cu semințele nece
sare pentru însămînțări. 
52 de unități au primit, 
sub formă de împrumut, 
1 309 tone de grîu, iar 9 — 
69 tone de porumb. A- 
ceasta le-a permis să-și 
realizeze integral sarcini
le de plan, fără a diminua 
cantitățile de grîu și de 
porumb care trebuiau îm
părțite membrilor coope
ratori. In 1964, bunăoară, 
an cu condiții vitrege pen
tru multe unități din Do
brogea, cooperativa agri
colă Jurilofca, raionul Is
tria, a primit din fondul 
de întrajutorare 66 tone 
de grîu, cea din Saban- 
gia, același raion — 113
tone, cele din Agaua și 
Făgărașul, raionul Hîrșo- 
va — cîte 33 de tone etc.

Cîteva cuvinte despre 
organizarea practică a a- 
cestui ajutor. Pînă în pri
măvară, cînd au luat fi
ință Uniunile cooperatiste, 
de constituirea și distri
buirea fondului de întra
jutorare s-au ocupat con
siliile agricole. în fiecare 
an, aceste organe au a- 
nalizat care din unitățile 
bătute de grindină, secetă 
etc. nu-și pot asigura, în 
totalitate, sămînța de qrîu 
și de 
cu ce 
jutate
și au propus consiliului 
agricol regional să apro
be împrumuturile solicita
te din fondul de rezervă. 
O dată primită aprobarea, 
ele au urmărit distribuirea 
operativă a semințelor, 
către cooperativele care 
le solicitaseră, iar apoi, în 
anul următor, modul cum 
se face restituirea cantită
ților de grîu și porumb 
împrumutate.

Din primăvară, sarcina 
constituirii și distribuirii 
fondului de semințe a re
venit Uniunilor coopera
tiste. Noi, cei care am fost 
aleși să lucrăm în condu
cerea acestor organizații, 
ne vom ocupa cu toată 
răspunderea de înfăptui
rea acestei sarcini. Ți
nînd seama de expe
riența de pînă acum, de 
propunerile făcute în 
dințele de constituire a u- 
niunilor cooperatiste, vom 
căuta să perfecționăm a- 
cest sistem. Ne-am pro
pus, de exemplu, să stu
diem posibilitatea de a 
asigura împrospătarea 
periodică a semințelor 
din fondul existent, condi
ționarea corespunzătoare 
a griului și porumbului 
primit de bazele de recep
ție în schimbul cerealelor 
împrumutate, precum șl 
depozitarea corespunză
toare a fondului de întra
jutorare. Această ultimă 
problemă trebuie neapă
rat reglementată.

Pe baza propunerilor 
făcute de țăranii coopera
tori, vom analiza, de ase
menea, condițiile pe care 
le avem pentru constitui
rea unui fond de întraju
torare a cooperativelor a- 
gricole cu semințe de 
plante furajere, posibilita
tea înființării unor spații 
de depozitare proprii pen
tru aceste semințe etc. în 
felul acesta nu numai că 
vom da curs propunerilor 
valoroase ale cooperato
rilor, dar vom crea con
diții ca pe viitor această 
acțiune de întrajutorare 
a unităților agricole cu 
semințe să se desfășoare 
în condiții și mai bune, 
ceea ce este în interesul 
nostru al tuturor.

șe-

Ion IUGA
președintele Uniunii 
regionale 
a cooperativelor 
agricole — Dobrogea
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In laboratorul de imunologie al In
stitutului de biochimie din cadrul 
Academiei Republicii Socialiste Ro

mânia

Ce e nou anul acesta la

CONCURSURILE DE
ÎN ÎNVĂȚĂMlNTUL

ADMITERE
SUPERIOR

0 inițiativă lăudabilă 

a teatrului constănțean

Al doilea cineclub 
la lași

IAȘI (coresp. „Scînteii").— 
Tînărului colectiv al cineclu- 
bului Casei tineretului din Iași, 

care a realizat pînă acum cî- 
teva filme de scurt metraj, i 
s-a alăturat recent încă un 
grup de pasionați cineaști a- 
matori. Norii cineclub, din ca
drul Casei de cultură a sindi
catelor, va funcționa cu secții 
de regie și scenografie a fil
mului, operatori, tehnică de 
laborator. Pentru început vor 
fi prezentate expuneri despre 
istoria cinematografiei, măie
stria creatorului de filme, 
arta montajului, exemplifica
te cu diferite pelicule. Pe a- 
genda de lucru s-a inclus și 
realizarea unor filme de scurt 
metraj oglindind aspecte din 
viața economică și social-cul- 
turală a lașului.

Anul de învățămînt în școala 
superioară s-a încheiat abia de 
cîteva zile, dar pregătirile pentru 
următorul sezon universitar se des
fășoară intens de pe acum. Privi
tor la prima filă din calendarul vii
torului an de studiu — concursul 
de admitere — am adresat cîteva 
întrebări tovarășului prof. univ. dr. 
docent JEAN LIVESCU, membru co
respondent al Academiei, adjunct 
al ministrului învăjămîntului.

In genere — ne-a spus d-sa — 
concursul de admitere în învă- 
țămlntul superior este programat 
între 2—12 septembrie pentru 
cei ce doresc să frecventeze 
cursurile de zi ți serale ale facultăfi- 
lor, șl între 26 august — 5 septem
brie pentru candidafll la InvSțămln- 
tul fără frecventă. Am spus în ge
nere fiindcă există șl trei excepții. 
La institutele de teatru și la con
servatoare (secțiile de instrumente 
și canto), spre deosebire de anii 
precedenți, concursul se va desfă
șura în două etape : prima în pe
rioada 26—30 august, cînd vor a- 
vea loc probele de aptitudini, eli
minatorii, și a doua, între 2—12 
septembrie, cînd se susțin cele
lalte probe de către cei rămași în 
concurs. Similar se va organiza 
examinarea și la Institutul de ar
hitectură ; la acest institut, cei ad
miși la probele practice, care și 
ele au caracter eliminatoriu, vor 
trebui să participe apoi la o probă 
scrisă de matematici. Această or
ganizare deosebită s-a prefigurat 
pe de o parte pentru a permite 
comisiilor de admitere să facă o 
selecție mai judicioasă a tinerilor 
cu reale aptitudini de a studia în 
institutele amintite, iar pe de altă 
parte pentru a da posibilitate can- 
didatilor respinși la prima etapă

a concursului să participe la pro
bele de admitere în alte facultăți, 

înscrierile la concursul de ad
mitere pentru anul universitar 
1966—1967 au loc între 10 august- 
1 septembrie pentru cursurile de 
zi și serale, și între 1—22 august 
pentru învățămîntul fără frec
vență. Ținînd seama de noul mod 
de examinare stabilit, la Institutul 
de arhitectură, institutele de tea
tru și la cele două secții ale con
servatoarelor la care m-am refe
rit, și înscrierile se fac devansat, 
de la 10 la 25 august.

— După cum s-a mai anun
țat, la recenta ședință a con
siliilor învățământului superior, 
de cultură generală, profesional 
și tehnic s-au preconizat, între 
altele, unele măsuri pentru îm
bunătățirea sistemului de or
ganizare a concursului de ad
mitere în facultăți. Cum se re
flectă aceste măsuri în stabi
lirea disciplinelor de concurs 
și numărul probelor ?

— Analiza atentă a desfășurării 
concursurilor de admitere din ul
timii ani a condus la necesitatea 
adoptării unor măsuri pentru evi
tarea supraîncărcării absolvenți
lor de liceu prin numărul mare 
de probe pe care le aveau de 
susținut într-un interval scurt 
de timp. în consecință, concursul de 
admitere va consta, de regulă, din 
trei probe, dintre care două scrise ți 
una orală, la două discipline profila- 
toare pentru specialitatea aleasă sau 
strîns înrudite cu aceasta : în puține 
cazuri se vor susține patru probe 
la două discipline. Examinarea se va 
face pe baza programelor ți manua
lelor de liceu care au stat la baza 
studiilor elevilor în anul țcolar 
1965—1966.

Această organizare a concursu
lui facilitează concentrarea pregă
tirii candidaților într-un anumit

Puncte de vedere
Succesele și consacrările pe 

plan, national și International 
n-au definit încă — după 
părerea mea — profilul 
exact al școlii noastre de 
cinematografie. Nu e vorba 
aici de valoarea în sine a 
operelor citabile (numărul 
lor de altfel s-a înmulțit), 
ci de aria problematică abor
dată, de felul în care se re
flectă pe peliculă cele mai im
portante, cele mai actuale, 
cele mai interesante preocu
pări ale poporului nostru, de 
surprinderea modalității lui 
particulare de a gîndi, de a 
reacționa în raport cu mo
mentele fundamentale ale 
existentei.

Pe scurt e vorba de ac
tualitatea imediată. De telul 
în care izbutim să o cunoaș
tem, să o înțelegem, de 
gîndirea cu care o însoțim, 
de sinceritatea atitudinii pe 
care o avem fafă de ea, și, 
firește, de nivelul artistic la 
care tindem să o situăm.

In afara actualității se pot 
face și super-productii, se 
pot experimenta formule in
teresante de montaj, dar nu 
se poate impune niciodată o 
școală cinematografică națio
nală.

Experiența ultimilor două
zeci de ani atestă din plin 
această afirmație. Neorealis
mul italian, „noul val" fran
cez, cinematograful englez 
și-au cucerit binemeri
tatul prestigiu investi-
gînd curajos și ridicînd în 
sfera generalului uman fap
tele, aspirațiile, temerile și 
bucuriile celor din jurul lor, 
particularizîndu-le după spe
cificul popoarelor din care 
făceau parte — impunînd 
chiar în conștiința omenirii 
aceste particularități I — și 
aspirină în cea mai strictă 
contemporaneitate la un me
saj de un profund și nobil

ratura dintre cele două răz
boaie, cu cea de la înce
putul secolului, sau cu orice 
evocare istorică.

Interesul pentru actualitate 
ne obligă să le permitem 
contemporanilor noștri să 
gîndească și în film măcar 
pe sfert cît gîndesc în rea
litate. Să gîndească indife
rent de profesiunea pe care 
o au. Să vrea să înjeleagă 
pentru ce există, cum există, 
ce-i pretind acestei existente.

Numai un efort colectiv va 
permite, după părerea mea, 
deplasarea cu adevărat a 
prestigiului cinematografiei 
noastre în actualitate, cu
prinderea pe un front larg 
a multiplelor ei aspecte, 
echilibrarea necesară a te
maticii filmelor, în așa fel 
încît producfia dintr-un an a 
Centrului de Producție Cine
matografică, privită în an
samblu, să răspundă sarcinii 
de onoare ce-i revine, aceea 
de a zugrăvi în mai multe 
pete de culoare imensa 
devenire la care asistăm și 
participăm.

De altfel, în această direc
ție pași importanfi s-au făcut

TEMA CONTEMPORANA

In cinematografie

ARE INEPUIZABILE

RESURSE DE SUCCES
de Mihai IACOB

umanism.
Progresele înregistrate în 

ultima vreme la noi din punct 
de vedere productiv (o mai 
mare ritmicitate a indîlstriei 
filmului, un număr mai mare 
de premiere anuale) reclamă 
impetuos progresul cores
punzător și în arfa cinema
tografică, în ceea ce are ea 
cel mai reprezentativ, cel 
mai pasionant și mai plin de 
inedit, în zona actualităjii 
imediate.

Interesul pentru ea pre
supune o gîndire elevată, o 
sinceră încărcătură afectivă, o 
dăruire integrală și o foarte, 
foarte mare apropiere de 
realitate. Mai mult decît atît : 
convingerea că actualitatea 
permite (și permite I) inves
tigații psihologice subtile, 
conflicte ascujite zugrăvind 
caractere veridice, integra
rea în operă a concepfiei 
despre lume a artistului, 
în sfîrșit tot ceea ce îngăduie 
— în măsura talentului — o 
dreaptă concurentă cu lite-

Îî vom falsifica sau, în cel 
mai bun caz, îi vom înfă
țișa doar pe jumătate — în 
ținuta lor de duminică — pe 
acești semeni ai noștri, inte- 
ligenți și voluntari, dacă îi 
vom conduce de la generic 
și pînă la final pe un 
drum previzibil, cu hopuri 
de carton, ferindu-i de pro
blemele, de întrebările fun
damentale ale tumultuoasei 
noastre vieți, o viață aflată 
într-o spectaculoasă trans
formare, plină de emoții, de 
eroism și, mai ales, consti
tuind o experiență unică în 
timp a unui întreg popor.

Or, tocmai aici, spre înfă
țișarea profundă a acestei 
experiențe, cu toate implica
țiile ei psihologice și filo
zofice, In concretizarea ei 
artistică, adevărată și inte
resantă, pot să se îndrepte 
cele mai ambițioase eforturi 
ale scriitorilor, scenariștilor 
și regizorilor, care trebuie să-și 
integreze personalitatea în 
epocă.

deja, acest an fiind primul 
în care filmele de actuali
tate reprezintă marea majo
ritate în planul de producție 
al studioului (10 din 15). 
Dar numai valoarea nume
rică va fi departe de-a sa
tisface exigențele îndreptă
țite ale spectatorilor, care 
pretind filmelor românești — 
și comparația se face în ci
nematografie mai ușor decît 
în orice alt domeniu I — 
calitățile artistice și teh
nice ale celor mai 
bune producții din cine
matografiile de veche tra
diție (și există condiții pen
tru această concurență I) și 
care vor, tot pe bună drep
tate, să găsească în filmele 
noastre virtuți, dacă nu su
perioare, cel puțin egale cu 
spectacolele la care plătesc 
același preț pe bilet. Mai 
mult decît atît : dacă reali
tatea înfățișată de un film 
străin poate fi crezută în li
mita verosimilului, cea zu
grăvită de noi se verifică în 
toate detaliile la fiecare pas,

Am greși schematizînd-o. 
Spectatorii vor observa fal
sul și-și vor retrage creditul 
cu care întîmpină — în 
ciuda unor decepții — ab
solut fiecare premieră a 
unui film românesc.

Pe de altă parte, specta
torii au evoluat. Sînt capa
bili să extragă concluziile 
unei opere, adevăratul său 
mesaj, chiar dacă ele nu sînt 
rostite sentențios într-una sau 
mai multe replici prefabri
cate de autor. Valoarea 
imaginii, corelată cu expe
riența pozitivă a realității 
noastre, e suficientă pentru a 
determina într-un spectacol 
sensul vizat de realizatori, 
iar puterea sa de influențare, 
de convingere va fi cu atît 
mai mare cu cît opera se va 
adresa structurii intime a in
dividului, afectului său, prin 
excelență receptiv. Cred că 
nimic nu ne împiedică să 
tindem spre aceste afecte. 
Nu văd nici un motiv care 
să interzică prezentului 
grandoarea marilor senti
mente omenești, sau ridica
rea lor la rangul de energii 
care se dezlănțuie, care pro
pulsează sau nu un per
sonaj. Contemporanii noștri 
iubesc, sînt geloși, urăsc, 
sînt prieteni, își închină via
ța unui ideal, sînt cinstiți sau 
lași. Condițiile în care se ma
nifestă aceste sentimente sînt 
diferite, esența lor rămîne 
însă aceeași.

De asemenea, nu cred că 
trebuie să lipsim prezentul de 
„spectaculos", de neobișnuit, 
de ceea ce interesează și 
atrage. Firește, nu făcînd con
cesii gusturilor celor mai 
scăzute, dar neomifînd faptul 
că spectatorul, după o zi de 
muncă încordată, vine la ci
nema să se destindă, să-și 
consume timpul în mod 
plăcut. De ce să lă
săm ca locul acestei nece
sități justificate să-l ocupe 
importul de povestiri cu 
pseudoeroi antici, femei 
goale și cetăți de carton, is
torioare naive dar bogate în 
fapte și-n pumni, și să nu 
deplasăm în actualitatea 
noastră așa-zisul „succes de 
casă’?

In sfîrșit, o ultimă chestiune 
de stil, de tratare cinemato
grafică. Modernismul cu orice 
preț, nefondat pe un conținut 
care să-l genereze, nu aduce 
— după părerea mea — 
filmul mai în contempora
neitate. Dacă modalitatea de 
expresie artistică nu este re
clamată de un anume con
ținut, filmul rămîne o simplă 
imitație a ceea ce „se poar
tă", cu toate inconvenientele 
imitației, și care, în cel mai 
bun caz, ne parvine cu o 
întîrziere de doi-trei ani. Nu 
tratarea coerentă sau non- 
coerentă, unghiulația, miș
cările savante de aparat, su
pra sau subexpunerea vor 
impune cinematografia noas
tră, ci numai și nu
mai adevărata ei ancorare 
în realitate, în acest cîmp 
fertil și insuficient exploa
tat în actualitatea imediată,
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domeniu, aprofundarea cunoștințe
lor dobîndite în liceu, cît și o mai 
bună verificare a aptitudinilor și 
posibilităților fiecărui candidat de 
a-și însuși specialitatea căreia do
rește să se ■ consacre. In același 
timp, pentru stimularea interesului 
elevilor de a dobîndi o cît mai te
meinică cultură generală, la calcu
larea rezultatului concursului de ad
mitere se va lua în considerare re
zultatul obținut la examenul de ba-, 
calaureat.

Lista probelor de concurs pentru 
fiecare facultate și secție se va 
publica în presă în zilele urmă
toare. In cursul lunii iulie va apă
rea broșura „Admiterea în învăță
mîntul superior" prin care se vor 
comunica rețeaua instituțiilor de 
învățămînt superior, condițiile de 
admitere, disciplinele de concurs, 
probele și programele acestor dis
cipline.

— Există facultăți sau secții 
unde la toamnă va avea loc 
pentru prima dată concurs de 
admitere ?

— în acest an se va concura și 
pentru admiterea la cea de-a cin- 
cea universitate din țară, care a 
luat ființă la Craiova. Aici vor 
funcționa facultăți de matematică, 
chimie, filologie, științe economice, 
electrotehnică, precum și facultă
țile de agricultură și horticultura, 
de la fostul institut agronomic, cele 
de istorie-geografie și de științe 
naturale de la institutul pedago
gic de 3 ani din cadrul universi
tății.

De asemenea, la Facultatea de 
filozofie a Universității din Bucu
rești s-a înființat o secție de so
ciologie. Eventualele modificări 
care vor surveni în rețeaua insti
tuțiilor de învățămînt superior vor 
fi aduse din timp la cunoștința 
celor interesați.

— Ce recomandări faceți can
didaților la studenție ?

— în primul rînd, să-și cîntă- 
rească obiectiv posibilitățile și ap
titudinile pentru specialitatea pe 
care și-o aleg, să se înscrie din 
timp (procurîndu-și actele necesa
re la înscriere : copie legalizată 
după actul de naștere, diploma de 
bacalaureat sau de examen echi
valent, certificatul de sănătate). 
Și, bineînțeles, să se pregătească 
sistematic, cît mai temeinic, să 
exerseze, să-și verifice capacitatea 
de a redacta clar, concis, ordonat, 
de a-și expune ideile logic și cu
prinzător. Mult succes tuturor I

Al. POPESCU

Penfru cei care ar putea crede că 
evocarea istorică e o specie perimată, 
Io, Mircea Voievod constituie un con- 
traargument grăitor. Căldura cu care 
publicul a primit această piesă, atît la 
Constanța unde a avut loc premiera 
cît și la București, unde teatrul din 
Constanța a prezenfaf-o în turneu, do
vedește ecoul larg pe care îl pot a- 
vea în conștiința spectatorului contem
poran sondajele efectuate, în spiritul 
unui înflăcărat patriotism, în trecutul 
popoiului nostru. Ceea ce apropie 
piesa lui Dan Tărchilă de sensibilitatea 
publicului nostru de azi este în primul 
rînd ideea ei majoră, a continuității 
luptei poporului român penfru liber
tate și independență, pentru păstrarea 
ființei naționale și afirmarea dreptului 
său la viață demnă și fericită.

Din îndelungata domnie a lui Mir
cea cel Bătrîn autorul a ales un episod 
revelator, încărcat de virtuți dramatice 
și de semnificații istorice : timp de 
cîțiva ani, folosind darurile sale de 
abil diplomat, vitejia armatei sale că
lită în luptele de la Rovine și Nico- 
pole și uriașa sa personalitate, Mircea 
a izbutit să stăvilească tendințele co
tropitoare ale turcilor și să mențină 
pacea cu imperiul otoman. Âcf de o 
mare îndrăzneală, în condițiile istori
ce date, Mircea riscînd astfel să-și a- 
tragă dușmănia lui Sigismund de Lu
xemburg al Ungariei și mînia Papei, 
care tot pregătea o nouă cruciadă, 
nemulțumirea neguțătorilor venețieni 
etc. Scena din actul al doilea, în 
care Mircea își expune motivele ges
tului său (de a face pace cu turcii) 
dezvăluie cu simț dramatic calitățile 
de om de sfat de mare inteligență 
și de conducător însuflețit de un fier
binte patriotism ale domnitorului, 
care avea de înfruntat și adversități 
străine și neînțelegerea și dezapro
barea unora dintre rudele sale apro
piate.

Acest conflict politic permite și o 
investigare mai adîncă în intimitatea 
domnitorului, în care omul a trebuit 
să se plece în fața obligațiilor și res
ponsabilităților conducătorului de țară. 
Drama lui Mircea pricinuită de pierde
rea fiicei sale e prezentată cu sobrie
tate, ca și complicațiile vieții sale 
conjugale, prinsă la răscrucea datorii
lor de soț și domn cu dragostea adînc 
stăpînită pentru atrăgătoarea doică a 
fiicei sale, Vișa.

în contrast cu această sobrietate și 
cu scenele de autentic dramatism, 
unele pasaje discursive și stridențe 
grandilocvente tulbură armonia con
strucției lucrării și a portretului perso
najului central, care se impune sufi
cient prin faptele sale, fără a mai fi 
nevoie de risipă de cuvinte. Sînt 
lucruri, cred, asupra cărora autorul ar 
trebui să mai mediteze, pentru a ci
zela compoziția piesei și a-i întări 
osatura pe liniile sale de forță. Con
centrarea prologului ar fi de aseme
nea de dorit.

Scrisă cu autentică emoție și cu vir
tuți care dovedesc că autorul se află 
în progres pe calea însușirii măies
triei, piesa degajă o atmosferă de le
gendă cu tîlcuri contemporane. At
mosfera aceasta de legendă pare să 
fi prezidat la montarea spectacolului 
Teatrului de Stat din Constanța, pus 
în scenă de Constantin Dinischiotu. 
Cu contribuția pictorului scenograf 
Ion Ipser, spectacolul se desfășoară 
într-o armonie de culori vii, îndulcite 
de jocurile de lumini și plăcute 
ochiului. Ambianța generală, costu
mele, precum și unele scene de ce
remonial de curte ne poartă însă 
uneori cu gîndul spre o curte occi
dentală, mai curînd decît spre curtea 
domnească de la Argeș, de la înce
putul secolului XV, perioadă de con
solidare a statului feudal românesc 
și de grele lupte pentru libertate.

Tn această atmosferă legendară, ac
centuată de viziunile lui Mircea, rea
lizate cu ajutorul microfonului, pro
iecțiilor și muzicii de scenă (ilustra
ția muzicală : Lucian lonescu) specta
colul se desfășoară într-un tempo 
cam lent, impropriu uneori fiorului 
dramatic. Totuși textul se ascultă cu 
interes, momentele dramatice se im
pun, iar meditațiile lui Mircea, prins 
între amintirile trecutului și previziu
nile viitorului, cuceresc adeziunea 
publicului prin mesajul lor de un 
cald patriotism exprimat cu convin
gere de Sandu Simionică. Actorul a 
izbutit îndeosebi în conturarea 
chipului de gînditor și diplomat in
teligent al domnitorului, mai puțin în 
momentele dramatice, în care parcă 
i-a lipsit vigoarea. De aici o oare
care monotonie în interpretarea sa.

O undă de lirism suav străbate în- 
tîlnirile dintre domnița Arina — in
terpretată cu grație cuceritoare de 
Melania Cîrje — și doica sa Vișa, rol 
în care Ileana Ploscaru aduce vibrație 
dramatică și o sobră emofionalitate.

O compoziție inteligentă reali
zează Dan Herdan în rolul episcopu
lui catolic Pater Francisc. Romei 
Stănciugel, într-un personaj care nu 
depășește clasicii intriganți ai pieselor 
istorice, a fost convingător, ca și 
Dem. Hagiac în rolul lui Sofronie, 
starețul mînăstirii Cozia, Titorel Pă- 
frașcu în rolul lui Musa Celebi, Lu
cian lonescu în ciobanul Cucu (scena 
sa avea un aer plăcut, descins direct 
din balada Mioriței), Longin Mărtoiu 
în rolul tînărului Mihail, Elena Sassu 
în rolul ingrat al soției domnitorului 
— și alfi actori, care și-au adus con
tribuția devotată la realizarea spec
tacolului.

în activitatea Teatrului de Stat din 
Constanța spectacolul acesta mar
chează un pas promițător, atît în 
direcția îmbogățirii repertoriului ori
ginal, prin eforturi proprii de colabo
rare cu un autor, cît și în direcția 
realizării unor spectacole de ținută 
artistică.

Margareta BĂRBUȚA

PRIN EXPOZIȚII

Arta
instanta
neului

Galeria de artă fotografică din 
strada Brezoianu găzduiește o 
frumoasă colecție de fotografii 
artistice semnate de fotoreporte
rul Ion Mihăică. Preocupat — în 
cele expuse — numai de generoa
sa temă a sportului, autorul reu
șește din nou să demonstreze că 
fotografia este o artă a fracțiu
nilor de secundă, care îmbi
nă armonios autenticul cu ficțiu
nea.

S-ar părea la prima vedere că 
Ion Mihăică a rezolvat instanta
neele cu multă ușurință, „din
tr-un vîrf de condei". Dar nu 
este așa. Frumusețea anatomică a 
corpurilor, forma mușchilor din 
momentele de mare tensiune, 
bucuria succeselor, toate trădea
ză un ascuțit simț al observației 
și mai ales o asiduă muncă de 
creație. Prezent ani de zile la 
cele mai mari competiții sporti
ve, Ion Mihăică a știut să selec
ționeze imaginile cele mai fru
moase, ocupîndu-se cu insistență 
de redarea cît mai fidelă și în 
forme cît mai diferite a sculptu
ralului. Ar fi greu să alegem spre 
exemplificare titluri dintre lu
crările expuse. Atrag însă în mod 
insistent atenția vizitatorilor fo
tografiile cu campionii de halte
re, cu înotători, cu gimnaști, fot
baliști și luptători. Rareori am 
văzut o expoziție de fotografii 
care să. respire atît de mult opti
mism și energie. Se simte în a- 
ceste imagini o mare dragoste de 
viață, o febrilă dorință, de succe
se și noi performanțe — și cei 
care au încercat să redea aceste 
sentimente în fotografie știu cît 
de greu este I

Prin esența ei, cred că prima 
expoziție personală de fotografii 
a lui Ion Mihăică, pe lingă fap
tul că atestă în mod cert calită
țile unui bun ziarist și fotograf 
artistic, atrage atenția miilor de 
amatori fotografi asupra acestui 
gen nu foarte abordat încă la 
noi, și care oferă mari satisfacții.

Ion MICLEA

„Călușarii" în interpretarea ansamblului „Nicolae Bălcescu" din Craiova 
Foto : Gh. Vințilă

„Electrecord" anunță
In luna iulie, casa „Electrecord" oferă iubitorilor de muzică noi 

discuri. In domeniul muzicii simfonice a apărut un disc cu „Piese 
mici de pian" de "Scarlatti, Bach, Beethoven, Schubert, Chopin, 
Schumann, Liszt, Brahms, Rachmaninov, Debussy, Bartok și 
Enescu în interpretarea lui Gh. Halmoș și altul cu „Simfonia fan
tastică" de Berlioz în execuția orchestrei concertelor Lamoureux 
din Paris, condusă de Igor Markevitch. S-a editat recent și un disc 
ce conține „Simfonia concertantă pentru orgă și orchestră" și 
„Canzona și Toccata" de Alfred Mendelsohn. Interpretează orchestra 
simfonică a radioteleviziunii dirijată de Iosif Conta. Solist: Horst 
Gehann. Din muzica de operă — un disc cu arii interpretate de 
Octav Eriigărescu.

O 18,00 — Pentru cei mici : Filmul 
„Intîmplări cu măgărușul Cadișon" » 
18,20 — Pentru tineretul școlar : PP.E- 
MIAȚI PE ȚARĂ. întîlnire cu elevi 
premiati Ia Concursul republican de 
literatură română ® 19,00 — Telejur
nalul de seară 0 19,15 — ȘAH 0
19,30 — Aventurile lui Robin Hood 
O 20,00 — Întrebări ia care s-a răs
puns... Întrebări la care nu s-a răs
puns încă — emisiune de știință. Din 
cuprins : virusurile — o necunoscută; 
actualitatea științifică; prefață la o 
monografie; incursiune în „arheologia" 
matematicii © 20,45 — O invitație
pentru cei care n-au vizitat... Delta 
Dunării © 21,00 — Filmul „VANINA 
VANINI" — producție a Studioului de 
televiziune din Republica Democrată 
Germană 0 22,45 — Telejurnalul de 
noapte e 22,55 — Buletinul meteorolo
gic.

• COLIBA UNCHIULUI TOM — film 
pentru ecran panoramic : Patria — 
9; 12; 15; 18; 21.
O IN FIECARE ZI SĂRBĂTOARE — 
cinemascop : Republica (completare 
Slavă partidului) — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, Victoria (comple
tare Apartamentul) — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,30; 21, Flamura (comple
tare Consfătuirea lucrătorilor din in- ‘ 
dustria constructoare de mașini) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Sta
dionul ,,Dinamo" (completare Vizita . 
conducătorilor de partid și de stat în • 
regiunea Oltenia) — 20,30.
• DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ; Lu- “ 
ceafărul (completare Poveste sentimen
tală)—9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Ex
celsior — 9,30; 12; 14,15; 16.30; 19; 
21,15, Grădina „Doina" — 20,15, Me
lodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21._ 
O CELE DOUĂ ORFELINE : București
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Mo
dern — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
21,15 (la ambele completarea Autobio
grafie), Arenele Libertății — 20,30,
Grădina „Progresul" (completare Vizi
ta conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Argeș) — 20,30.
O MONEDA ANTICĂ : Capitol — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină
— 20,30.
• PREA TlRZIU : Feroviar (completa
re Ninge) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
O FANTOMAS — cinemascop : Festi
val — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină—20,30, Patinoarul „23 August":
— 20,30, Gloria — 9,15; 11,30; 14;
16,15; 18,45; 21,15, Grivița (completare 
Arsura) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30;
21.
0 FAȚA PIERDUTĂ — cinemascop : 
Lumina (completare Știință și tehnică)
— 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30;
20.45, Crîngași (completare Tractorul 
’66) — 15,30; 18; 20,45.
© FANFAN LA TULIPE : Central 
(completare Stupidități) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, Cosmos (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Iași) — 15.30; 
18; 20,30.
© VANINA VANINI : Union — 15,30; 
18,15; 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
© SERBĂRILE GALANTE: Doina (com
pletare Ninge) — lț,30; 13,45; 16;
18,15; 20,45, Popular (completare Vizi
ta conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Iași) — 15,30; 18; 20,45, 
Pacea (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Suceava) — 15,45; 18,15; 20,30.
9 SĂPTĂMlNA FILMULUI ROMA
NESC. SANDI, SĂ ASCULȚI PE MĂ
MICA I — STUF — CRIMCA — SIM
FONIE TN ALB — LINIORII — ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 3 — O ZI DIN 
VIAȚA LUI TICĂ — FURNICA : Tim
puri Noi — 9—21 în continuare.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Giulești — 
10,30; 15,30; 18; 20,30, Arta — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină
— 20,30, Bucegi (completare Acul) — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 t înfrăți
rea între popoare — 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• GHEPARDUL — cinemascop (ambe
le serii) : Dacia — 9—12,30 în conti
nuare; 16; 19,45.
0 FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Buzești - (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava) — 15,30; 18,30; la 
grădină — 20,30, Moșilor (completare 
O zi din viața Iui Tică) — 15; 17,30; 
20; la grădină — 20,30.
O CORĂBIILE LUNGI — cinemascop: 
Unirea — 15,30; 18; la grădină —‘ 
20,30.
O ACȚIUNEA „ZIMBRUL" — cinema
scop: Tomis (completare O poveste cu 
cîntec) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,4.5? 
21; la grădină — 20,30, Aurora (com
pletare Acul) — 10; 12,15; 15; 17,1-5; 
19,30; la grădină — 20,30.
• DRAGOSTEA ȘI MODA : Flacăra
(completare Culori în pictură) — 15,30r 
18; 20,30, Miorița (completare Lumea 
însetată) — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, Floreasca (completare Lap
tele) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30:
20.45.
• CUM SE REUȘEȘTE ÎN DRAGOS
TE : Vitan (completare Animale seden
tare) — 16; 18,30.
• EU SÎNT CUBA I : Munca — 15: 
17,45; 20,30, Volga — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,15, Drumul Sării — 15; 17,45: 
20,30.
O A FOST ClNDVA HOȚ — cinema
scop : Viitorul (completare Problema)
— 15,30; 18; 20,45.
• FIFI ÎNARIPATUL: Colentina (com
pletare Insula păsărelelor) — 15,30; 
17,45; 20,15; la grădină — 20,45.
© IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : Rahova (completare Uvertura)
— 10,30; 15,30; 18,15; la grădină — 
20,45.
0 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — 
cinemascop : Progresul (completare 
Laptele) — 15,30; 18; 20,45.
O GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop : Lira (completare Aparta
mentul) — 15; 17,15; 19,30.
® TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Ferentari 
(completare Tractorul '66) — 15,30;
18,15; 20,45.
& SOȚIE FIDELĂ : Cotroceni (comple
tare Inimi mari) — 15,15; 17,45: 20.45.
® MICUL PESCAR : Grădina „Expozi
ția" — 20,30.
© FINALA BUCLUCAȘĂ : Grădina 
„Lira" (completare Congresul sindica
telor) — 20,30.
o GUSTUL MIERII : Grădina. „Progre- 
sul-Parc" (completare Două săptămînl 
în Yemen) — 20,30.
© HAIDUCII — cinemascop : Grădina 
„Vitan" (completare Orizont științific 
nr. 2) — 20,30.



scInteia PAGINA 5

Dejun oferit de ministrul
fortelor armate

ale Republicii Socialiste România
Marti la amiază, general de 

armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, a ofe
rit un dejun în cinstea miniștri
lor apărării, membri ai delegați
ilor prezente la Consfătuirea Co
mitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

CUM E VREMEA
Iert tn tară ! vremea a fost fru

moasă și călduroasă, cu cer variabil, 
mai mult senin. Vlntul a suflat slab. 
Temperatura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 23 de gra
de la întorsura Buzăului și 32 de grade 
la Berzeasca. In București : vremea a 
fost frumoasă și călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Temperatura maximă 
a atins 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 
șl 9 Iulie. In tară : vremea se men
ține în general frumoasă și călduroasă.

Cetățeanul de mîine
Urmare din pag. I)

(iri care sînt cu atît mal vii, cu cit 
sînt mai îndepărtate. Ținem mai cu- 
rînd minte lucruri înfîmplafe cînd a- 
veam cinci sau șase ani, decît fapte 
mai recente.

O disciplină strictă e recomandată 
acestui tineret, o adaptare serioasă, 
pînă la severitate le este impusă.

Un jurămînt de credință, o lozincă 
bărbătească va proclama crezul mili
oanelor de elevi și eleve, de pe fot 
cuprinsul țării.

„Pentru gloria poporului și înflo
rirea României Socialiste, pentru cauza 
partidului, înainte I'

Acestei lozinci, care va fi procla
mația în toate reuniunile pionierilor, 
ei îi vor răspunde într-un salut :

— Tot înainte I

I. Drîmbă și I. Falb, doi dintre titularii echipei noastre de floretă pentrw 
„mondialele" de la Moscova

CORESPONDENȚA

DIN LONDRA lai rotund ca niciodată...
Luni, o dată cu meciul Anglia — 

Uruguay, se va da mult așteptatul 
start în campionatul mondial de fot
bal edijia 1966. în aer plutește de pe 
acum viitoarea emofie a tribunelor, ai 
căror ocupanfi fac deocamdată lec
tura atentă a știrilor despre ultimele 
pregătiri. Unele echipe — Argentina, 
Uruguay, Bulgaria, Franfa, Mexic, 
R. P. D. Coreeană — au și sosit în 
Anglia, urmînd ca în viitoarele cîte- 
va zile cei circa 350 de jucători ai 
celor 16 finaliste să fie prezenfi la 
locurile de cantonament. Pasionalii 
sportului cu balonul rotund se mani
festă pretutindeni, înfîmpinîndu-i pe 
oaspefi la aeroporturi, mișunînd în ju
rul vedetelor la hoteluri și la terenu
rile de antrenament. Probabil că 
unul dintre acești „microbiști” înfocaji 
a spart zilele trecute o vitrină din 
Liverpool pentru a scoate un echipa
ment de jucător brazilian, expus acolo 
cu prilejul campionatului.

Antrenorii și jucătorii se află în fe
bra retușărilor, discută și pun la punct 
schemele tactice, își studiază adversa
rii, așteaptă cu inima strînsă definiti
varea „unsprezecelui” care va intra 
în luptă. Dintre tofi, englezii par să 
fi făcut cele mai intense (deși nu cele

A participat, de asemenea, ma
reșalul Uniunii Sovietice A. A. 
Greciko, comandant suprem al 
Forțelor Armate Unite ale state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

cu cerul variabil. Innorări mai accen
tuate se vor produce în jumătatea de 
nord-vest a tării, unde vor cădea a- 
veise de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. In rest, averse izolate. Tem
peratura va scădea ușor la sfîrșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar maximele 
între 23 și 33 de grade. In București : 
vreme frumoasă și călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vînt slab. Temperatura 
se menține ridicată.

Sînt refrenurl mobilizatoare rostite 
de glasuri pe cîf de fragede, pe afîl 
de energice, umplînd de voinfă și 
elan atît pe cei care le rostesc, cit și 
pe cei ce le ascultă, îndemn la pro
pria depășire, la stimularea activității 
generale a tineretului nostru, în mo
mentul cînd se lămurește în ce direc
ție profesională e hotărît să meargă, 
cărei munci obștești să se dedice.

Proiectul de statut al organizării 
pionierilor a fost publicat. El e supus 
judecății publice. Oricine are un cu- 
vînt de spus, o modificare, o suges
tie, e invitat s-o facă. în primul rînd, 
sînt obligafi s-o facă părinții, cadrele 
didactice, publiciștii, reprezentanții 
culturii și ai științei, toți cei cărora le 
e drag copilul și vor să facă din el 
nădejdea, modelul cetățeanului de 
mîine.

ASTAZI LA MOSCOVA

încep „mondialele" de scrimă
Campionatele mondiale de scrimă din 

acest an, programate la Moscova între 
6—16 iulie, se anunță a fi deosebit de 
disputate datorită unui sensibil echili
bru valoric între majoritatea participan- 
ților.

In proba inaugurală — floretă băr
bați — pornește favorită formația țării 
gazdă, în repetate rînduri „abonată" la 
medalia de auri dar la cucerirea aces
tei medalii aspiră, cu multe șanse, și 
echipele Poloniei și Franței. Disputa 
pentru primele locuri angajează, de a- 

mai lungi) pregătiri, care au constat 
dintr-un cantonament sever, antrena
ment sistematic completat cu exerciții 
fizice, precum și un turneu în care 
au înfîlnit și întrecut trei reprezenta
tive : Finlanda, Norvegia și Danemar
ca. Ultima partidă, considerată ca fiind 
și cea mai grea, are loc astăzi la Ka
towice, cu Polonia. Antrenorul Alf 
Ramsey a declarat că a ales la urmă 
un adversar mai puiernic, pentru a 
grada în acest fel pregătirea jucăto
rilor.

In urma întîlnirilor de verificare, 
unii componenfi ai lotului au ajuns să 
formeze „scheletul” echipei : Jack 
Charlton, Wilson, Stiles, Ball. Nu s-a 
decis încă asupra renumitului Grea
ves, care, după o îndelungată absenfă 
din motive de boală, a arătat în ulti
mul timp o formă inegală. în orice 
caz, Ramsey are la dispozifie jucători 
remarcabili pentru a întocmi o înain
tare așa cum o dorește el, adică foarte 
mobilă și, mai ales, eficace. De alt
fel, principalul său efort a fost de a 
adapta echipa la sistemul modern de 
joc, în care fundașilor li se cere să 
participe la acțiunile ofensive, iar 
înaintașilor să se replieze uneori ra
pid în apărare. Multă elasticitate, un

0 delegație de activiști ai P. C. R. 
a plecat in R. P. Chineză

Marți după-amiază a plecat în 
R. P. Chineză, în schimb de ex
periență, o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Român, 
condusă de Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R.

La aeroport delegația a fost con
dusă de tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Simion Bughici, membru

(Agerpres)

Cronica zilei

PRIMIREA LA M.A.E.
A MINISTRULUI ETIOPIEI

Marți, adjunctul ministrului a- 
facerilor externe, George Maco- 
vescu, a primit în audiență pe 
Tekle Tsadik Mekouria, în legătu
ră cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare ca trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Etiopiei în Republica 
Socialistă România.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A ASOCIAȚIEI ZIARIȘTILOR 

DIN R. D. GERMANA

La invitația Uniunilor Ziariști
lor din Republica Socialistă Ro
mânia, a sosit în Capitală o dele
gație a Asociației Ziariștilor din 
Republica Democrată Germană, 
condusă de Horst Voigt, secretar 
general al Asociației. Din delega
ție mai fac parte prof. dr. Frantz 
Knipping, decanul Facultății de 
ziaristică din Leipzig, și Gerhard 
Fuchs, redactor șef al ziarului 
„Das Volk" din Erfurt. In timpul 
șederii în țara noastră, oaspeții 
vor vizita obiective economice și 
social-culturale din Capitală și din 
țară și vor avea întîlniri cu zia
riști români.

★

Marți la amiază s-a înapoiat de 
la Roma delegația țării noastre

semenea, formațiile României (în formă 
bună de la începutul acestui an) și Un
gariei. La „individual", favoritul nr. 1 
este francezul Jean Claude Magnan, cîș- 
tigătorul ultimelor două ediții. El va 
trebui să înfrunte însă o serie de ad
versari redutabili ca Sveșnikov și Jda- 
novici (U.R.S.S.), Parulsky și Franke 
(Polonia), Drîmbă, Mureșanu și Falb 
(România), Szabo, frații Jeno și Lazslo 
Kamuty (Ungaria). La feminin, echipele 
U.R.S.S. (cîșligătoare în ediția prece
dentă a C.M.), Ungariei, Italiei, Româ
niei și Franței sînt principalele preten
dente la titlu, iar în întrecerile indivi
duale Galina Gorohova (laureata din 
1965) va trebui să facă eforturi serioa
se pentru a trece de Ildiko Rejto-Ujlaki 
(în formă excelentă), de italiencele An- 
tonella Ragno, Giovanna Masciotta și 
chiar de foarte tinerele românce Marina 
Stanca, Ecaterina Iencic și Ileana Drîm
bă.

Foarte strînsă va fi lupta și în proba 
de spadă. Anul trecut, la Paris, au cîș- 
tigat gazdele, deși toată lumea „mer
gea" cu Ungaria și Italia (locurile 1 și 
respectiv 2 la J.O. de Ia Tokio). Spa
dasinii francezi au avut un sezon bun, 
dar lupta pentru primele locuri este des
chisă și formațiilor Ungariei, U.R.S.S., 
Italiei și Angliei. La „individual", cele 
mai mari șanse le au englezul Hoskyns, 
francezul Brodin, sovieticii Kriss, Kos- 
tava și maghiarul Nemere.

Ultima probă, de sabie, promite un 
interesant duel între echipele Poloniei 
(cîștigătoarea edițiilor de la Torino, 
Buenos Aires și Gdansk), U.R.S.S., și 
Italiei, la care se adaugă și reprezenta
tivele Ungariei și Franței. Echilibrată 
se anunță și Întrecerea Individuală, 
unde candidează cu șanse egale Jerzi 
Pawlowsky (Polonia), învingătorul de 
anul trecut, campionul olimpic Tibor 
Pezsa (Ungaria), Claude Arabo (Franța), 
„eroul neîncoronat' al J. O. de la To
kio, sovieticii Jurii Melnikov și Vladi
mir Rîlski etc.

control perfect al balonului, joc atle
tic în lupta pentru fiecare minge — 
acestea par a fi principalele trăsături 
care fac din echipa Angliei unul din 
principalii pretendenfi la titlu.

în fruntea listei favorijilor, continuă 
să figureze brazilienii, deși ultimele 
lor meciuri de antrenament nu au im
presiona* în mod deosebit. Unii ob
servatori spun că de|inătorii titlului își 
păstrează „secretul”, în timp ce alții 
afirmă că, de fapt, jocul brazilienilor 
nu ar mai fi evoluat de la ultimul 
campionat din Chile. Urmează în or
dine Anglia, avantajată și de o entu
ziastă și redutabilă „galerie", Italia, 
R. F. Germană și U.R.S.S. Părerea spe
cialiștilor este că niciodată pînă acum 
un campionat mondial nu a ridicat afî- 
tea semne de întrebare în privinfa 
cîștigăforului. Unii prezic că Brazilia 
nu va intra nici măcar în finală și că 
nu este exclus ca meciul decisiv să fie 
jucat între Italia și U.R.S.S. sau în
tre Anglia și R.F.G. Orice anticipare 
intră însă în „calculul probabilității". 
Se poate spune că de data aceasta 
balonul este mai... rotund ca nici
odată.

L RODESCU 

al C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Cosma, membru 
al C.C. al P.C.R., Ion Iliescu, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Du
mitru Lazăr și Ion Savu, membri 
supleanți ai C.C. al P.C.R., Petre 
Dănică, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai ambasa
dei, (Agerpres) 

condusă de prof. dr. David Davi- 
descu, vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, care a 
participat la cea de-a doua confe
rință mondială privind reforma a- 
grară organizată sub egida Organi
zației Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.). La 
conferință delegația noastră a pre
zentat referate în legătură cu re
forma agrară și măsurile între
prinse în continuare pentru dez
voltarea agriculturii în România.

A
O formație a Ansamblului de 

cîntece și dansuri „Perinița" a pă
răsit marți dimineața Capitala, 
plecînd spre Turcia, pentru a pre
zenta spectacole în cadrul Festiva
lului internațional de folclor de la 
Bursa, care are loc între 7 și 12 
iulie.

★

Marți s-a înapoiat din Ceho
slovacia Ansamblul folcloric „Pra
hova" din Ploiești, care a partici
pat la Festivalul folcloric de la 
Strajnice. Spectacolul muzical-co- 
regrafic „Drag mi-e cîntecul și jo
cul" s-a bucurat de mult succes 
atît la festival cît și în localitățile 
unde, în timpul turneului de 10 
zile, artiștii ploieșteni au prezen
tat mai multe spectacole.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

ATLETISM. — Cu prilejul unui 
concurs desfășurat marți la Stoc
kholm, sportivul australian Ron 
Clarke a stabilit un nou record mon
dial tn proba de 5 000. m plat 
cu excepționala performanță de 
13'16"6I1O. Vechiul record, deținut 
de Kipchoge Keino (Kenya), era de 
13'24"2/10.

ÎNOT. — Tinăra Înotătoare cana
diană Elaine Tanner, in virstă de 
15 ani, a stabilit un nou record 
mondial in proba de 220 yarzi mixt 
cu timpul de 2'33"3/10. Vechiul re
cord, 2'33"6/10, aparținea sportivei 
Donna de Varona (S.U.A.).

TENIS. — La turneul Internațional 
de tenis de la Travemiinde sportivul 
român Ion Țiriac a obținut un nou 
succes ciștigind Împreună cu Helga 
Niessen (R. F. Germană) proba de 
dublu mixt. In finală ei au Întrecut 
cu 11—9, 6—4 perechea Sonia 
Pachta' (Austria)—Weinmann (R. F. 
Germană). La simplu femei, Helga 
Niessen a Întrecut cu 8—6, 6—0 pe 
Sonia Pachta, iar proba de simplu 
bărbați a revenit iugoslavului Ni
cola Pilic, Învingător cu 6—2, 6—3, 
6—2, In fața italianului Sergio Tac- 
ehini.

FOTBAL. — Ieri, la Constanța, s-a 
disputat meciul de fotbal Farul 
Constanța—Lokomotiv Sofia, con
țină pentru „Cupa balcanică" ediția 
1966/1967. La capătul unui joc spec
taculos, fotbaliștii constănțeni au 
Învins cu 4—1 (1—0). Au marcat 
Tufan (2), Zamfir, Kallo, respectiv 
Botev.

La Craiova s-a desfășurat ieri tn- 
tilnirea amicală de fotbal dintre e- 
chipele Știința din localitate și 
Spartak Subotica (Iugoslavia). Re
zultat: 1—1. Golurile au fost înscri
se de Eitimie (min. 29) și respectiv 
lurkoviei (min. 49).

Continulndu-și turneul in țara 
noastră, echipa cehoslovacă de 
fotbal Jednota Zilina a jucat ieri la 
Oradea cu formația locală Crișul. 
Au c.iștigat gazdele cu scorul de 
4—0 (2—0).

POLO. — Turneul de polo pe apă 
de la Zagreb a fost ciștigat de echi
pa Dinamo București, tn ultimele 
două meciuri dinamoviștii au dis
pus cu 7—1 de Dynamo Leipzig și 
cu 5—2 de Medvesciak Zagreb.

ȘAH. — După 7 runde, în clasa
mentul turneului feminin de la Bu
dapesta conduc Elisabeta Polihro- 
niade (România) și Keller-Hermann 
(R.D.G.) cu cite 5 puncte fiecare, ur
mate de Kozlovskaia (U.R.S.S.) cu 
4,5 puncte și o partidă Întreruptă, 
tn runda 7-a, Polihroniade a remi
zat cu Keller-Hermann.

PLANORISM. — In apropiere de 
localitatea Orel a Început un con
curs de planorism la care participă 
sportivi valoroși din Bulgaria, Un
garia. România, Cehoslovacia, Po
lonia, Iugoslavia și U.R.S.S. La cla
sa „standard" a ciștigat B. Nodke 
(R.D.G.) In Ih 54'57", urmat de Mir
cea Finescu (România) cu lh 56'55". 
La „liber"' primul loc a revenit pla- 
aoristului polonez VrulewskL

TELEGRAME EXTERNE
ITALIA

Opinii în favoarea 
extinderii 
comerțului 
cu țările socialiste

ROMA 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de acti
vitate a Institutului italian pentru 
comerțul exterior, președintele in
stitutului, prof. Antigono Donatti, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
s-a referit la creșterea schimburi
lor comerciale ale Italiei cu alte 
țări. El a subliniat importanța lăr
girii legăturilor comerciale ale Ita
liei cu țările socialiste, calificînd-o 
drept factor activ nu numai pen
tru balanța comercială a Italiei dar 
și pentru destinderea internațio
nală.

Președintele republicii, Saragat, 
a adresat un mesaj institutului cu 
prilejul aniversării, iar în cursul 
dimineții de marți a avut loc o 
adunare festivă la care a fost pre
zent primul ministru Moro.

Proiect de lege vizînd 
îngrădirea dreptului 
la grevă in Anglia

LONDRA 5 (Agerpres). — Gu
vernul britanic a publicat textul 
unui proiect de lege asupra pre
turilor și veniturilor care urmează 
să fie prezentat în Camera Comu
nelor. Proiectul vizează în special 
combaterea fenomenelor de infla
ție și redresarea economiei brita
nice. Printre altele, proiectul a- 
mintit arată că recurgerea la 
grevă va fi interzisă dacă nu vor 
fi date preavize privind cererile 
de creștere a salariilor. Greviștii 
sau persoanele particulare și or
ganizațiile sindicale care vor în
demna la grevă fără acest preaviz 
vor fi pasibile de amenzi. Legea 
urmează să confere, de asemenea, 
guvernului puterea de a bloca spo
rirea salariilor și a prețurilor.

După cum se știe, elaborarea a- 
cestui proiect a determinat demi
sia din cabinetul britanic a lui 
Frank Cousins, ministrul tehnolo
giei, ceea ce a dus la încordarea 
relațiilor dintre diferite grupări 
din Partidul laburist.

Distincție acordata 
scriitorului
Miguel Angel Asturias

Asociația studenților juriști din 
localitatea Chesaltenango (Guate
mala) a acordat scriitorului gua
temalez Miguel Angel Asturias di
ploma de „Continuator al cauzei 
lui Tecun Uman". Diploma a fost 
înmînată rectorului Universității 
San Carlos din Ciudad de Guate
mala, care o va da la rîndul său 
scriitorului Asturias. Tecun Uman 
a fost conducătorul legendar al 
indienilor guatemalezi, luptător 
pentru independența națională a 
poporului său. El a condus nenu
mărate lupte împotriva cotropi
torilor spanioli. Asturias trăiește 
în emigrație din 1954, cînd pre
ședintele Arbenz a fost înlăturat 
de la conducerea țării.

A fost reluata 
navigația arctica

Anul acesta, navigația pe Ca
lea maritimă de nord a fost des
chisă de spărgătorul de gheață 
„Kiev", care împreună cu spărgă
torul de gheață atomic „Lenin" și 
cu alte nave va croi drum prin 
ghețarii ce acoperă încă tra
seul. Calea maritimă de nord se 
întinde pe o lungime de 4 667 km, 
de la trecătoarea Karsk pînă la 
trecătoarea Bering, de-a lungul 
litoralului nordic al U.R.S.S. In 
acest an, navigația arctică a în
ceput relativ devreme cu toate că 
aviația polară a stabilit că în u- 
nele sectoare gheața mai are gro
simea de peste 3 metri. In timpul 
navigației, care va dura aproxi
mativ 150 de zile, navele sovie
tice vor face curse pînă la dife
rite stațiuni polare și în porturile 
din Nordul îndepărtat. Navele 
noi cu care este înzestrată flota 
nordică sovietică au corpurile în
tărite special pentru a se putea 
strecura printre banchizele de 
gheață. Dacă în trecut navele 
puteau naviga doar în urma va
selor spărgătoare de gheață, în 
prezent acestea sînt folosite ex
clusiv pentru trecerea caravane
lor prin locurile cele mai dificile.

Consfătuirea de la București 
în atenția opiniei publice 

internaționale
Bucureștiul, Capitala României 

socialiste, găzduiește în aceste zile 
un eveniment de o deosebită în
semnătate internațională — Con
sfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Primin- 
du-i cu căldură pe înalții oaspeți, 
populația Capitalei și-a exprimat 
satisfacția de a avea în mijlocul 
său pe conducătorii de partid și de 
stat din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, s-a făcut inter
preta sentimentelor de prietenie 
frățească pe care întregul popor 
român le nutrește față de popoare
le țărilor socialiste. Acestor sen
timente le-a dat glas secretarul 
general al C.C. al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin cuvintele de salut 
cordial adresate, la deschiderea 
consfătuirii, delegațiilor sosite în 
Capitala patriei noastre.

Lucrările Consfătuirii de la Bucu
rești au stîrnit un amplu ecou, 
fiind urmărite cu un viu interes 
de către factorii politici și cele mai 
largi cercuri ale opiniei publice in
ternaționale. încă cu mult înainte 
de deschiderea sa, consfătuirea a 
constituit subiectul a nenumărate 
știri și comentarii ale presei inter
naționale, care, — indiferent de 
pozițiile pe care se situau, — oglin
deau în ansamblu atenția acordată 
consfătuirii. Nu este lipsit de sem
nificație faptul că zeci și zeci de 
comentatori politici, reprezentanți 
ai celor mai importante ziare și a- 
genții de presă din lume au sosit 
în aceste zile la București.

își găsește expresie în toate a- 
cestea una din realitățile esențiale, 
fundamentale ale zilelor noastre — 
influența uriașă pe care țările so
cialiste o exercită asupra vieții po
litice internaționale, asupra întregii 
dezvoltări contemporane. Este cu
noscut că țările socialiste desfă
șoară o largă activitate internațio
nală în vederea apărării și conso
lidării păcii, micșorării încordării 
în relațiile dintre state.

Una din problemele vieții poli
tice internaționale căreia România, 
celelalte țări socialiste, popoarele 
Europei îi acordă o însemnătate 
deosebită este asigurarea unei trai
nice securități pe continentul nos
tru. Această idee preocupă din ce 
în ce mai insistent cercurile largi 
ale opiniei publice europene, in
clusiv cercuri conducătoare dintr-o 
serie de state occidentale, cate
gorii sociale din cele mai diferite, 
reprezentanți a numeroase curen
te politice, afirmîndu-se ca un de
ziderat fundamental al popoarelor 
europene, corespunzător interese
lor cauzei păcii în întreaga lume.

în această lumină situează 
numeroși corespondenți și co
mentatori de presă lucrările Con
sfătuirii de la București, relevînd 
interesul pe care-1 prezintă ea 
pentru evoluția relațiilor din Eu
ropa. „Ceea ce va prezenta un 
mare interes pentru lumea din a- 
fară vor fi discuțiile asupra pro
blemelor europene" (postul de ra
dio Londra) ; „Reuniunea de Ia 
București ar putea marca un pas 
important în istoria relațiilor din
tre est și vest" (agenția France 
Presse) ; „Liderii din țările aliate 
est-europenc s-au întrunit la 
București într-o ședință urmărită 
îndeaproape de țările occidentale 
în vederea unei mișcări care să 
ducă la destindere în Europa" 
(trimisul special al agenției Reu
ter) ; „Conferința la nivel înalt a 
țărilor Pactului de la Varșovia 
constituie un eveniment de o im
portanță hotărîtoare pentru luarea 
unor hotărîri care ar intenționa a- 
propierea estului de vest în Eu
ropa" (ziarul „Ta Nea“).

După cum este cunoscut, partidul 
și guvernul țării noastre depun efor
turi susținute, perseverente, pentru

Pe planeta Venus 

e posibilă viața
Dr. William Plammer și dr. 

John Strong, de la Universitatea 
Johns Hopkins, au declarat că, 
potrivit unor date noi, pe planeta 
Venus există zone mari „unde 
temperatura este complet accesi
bilă pentru om". Cei doi oameni 
de știință declară, de asemenea, 
că, potrivit noilor date, în unele 
regiuni de pe Venus „poate exis
ta viață". Planeta Venus este în 
mod evident singura planetă din 
sistemul solar, cu excepția Pă
mântului, unde „s-ar putea să 
existe viață într-o formă care ne 
este cunoscută".

9 gemeni
Agenția Reuter anunță că zia

rele din orașul Dacca au fă
cut cunoscut la 5 iulie că o tînără 
femeie din satul Punjarai (Pakis
tanul de est) a născut nouă copii. 
Toți cei nouă copii „se simt bine", 
după cum au anunțat aceleași 
ziare, părinții copiilor au vîrsta 
de 20 de ani și s-au căsătorit în 
urmă cu un an. 

lărgirea relațiilor multilaterale, 
politice, economice, culturale, știin
țifice între toate statele europene, 
fără deosebire de sistem social-po
litic. Definind politica parti
dului și guvernului nostru în a- 
ceastă direcție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R. a arătat : „Considerăm că 
trebuie să milităm cu perseverență 
în vederea asigurării unor relații 
noi între statele din Europa indife
rent de orînduirea lor socială, re
lații care să pornească de la recu
noașterea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de 
a-și alege regimul social pe care îl 
dorește, relații care să se bazeze pe 
respectul suveranității șl indepen
denței, pe principiul neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
țări, al egalității depline în drep
turi între toate națiunile din Eu
ropa. Numai pe această bază se pot 
crea condiții pentru o adevărată 
securitate în Europa".

înfăptuirea securității europe
ne este legată nemijlocit de 
lupta împotriva cercurilor im
perialiste și în primul rînd îm
potriva imperialismului american 
— principalul factor de sprijin al 
forțelor reacțiunii din Europa și 
din întreaga lume. încercînd să o- 
prească în loc procesele sociale 
progresive ale lumii de azi, impe
rialismul american își intensifică 
acțiunile agresive, amestecul bru
tal în treburile altor popoare — 
expresia cea mai flagrantă a aces
tei politici constituind-o sălbatica 
bombardare a celor mai populate 
centre din R. D. Vietnam, act de 
război care a stîrnit indignarea și 
mînia legitimă a poporului ro
mân, ca și a celorlalte popoare ale 
lumii. Imperialismul american 
sprijină și încurajează militaris
mul și revanșismui vest-german, 
organizează comploturi și lovituri 
de stat menite să înăbușe mișcări
le de eliberare națională și so
cială, încearcă în fel și chip să-și 
prelungească dominația asupra al
tor țări și popoare. Au de aceea o 
deosebită importanță lupta, acțiu
nile popoarelor împotriva prezen
ței trupelor americane în Europa, 
pentru lichidarea bazelor militare 
ale S.U.A. în Europa, pentru îm
piedicarea accesului R.F.G. la arma 
atomică, pentru interzicerea în spa
țiul aerian și maritim european a 
avioanelor și navelor americane 
încărcate cu armament atomic. Un 
important pas înainte pe calea li
chidării încordării în Europa l-ar 
.constitui desființarea blocului agre
siv N.A.T.O.— și, ca urmare, și a 
Tratatului de la Varșovia.

Republica Socialistă România 
consideră că în înfăptuirea secu
rității europene trebuie pornit de 
la realitățile existente astăzi în 
Europa. Una din aceste reali
tăți o constituie existența ce
lor două state germane — Repu
blica Democrată Germană, stat su
veran al muncitorilor și țăranilor, 
primul stat socialist german, și 
Republica Federală Germană. Po
poarele europene sînt profund in
teresate ca ambele state ger
mane să-și aducă contribuția 
la întărirea și consolidarea păcii 
în Europa, la întreaga viață poli
tică și economică de ne continen
tul nostru, — în excluderea pentru 
totdeauna a posibilității ca impe
rialismul german să mai poată 
declanșa un nou război mondial.

întărind continuu forța econo
mică a patriei, îmbunătățind viața 
materială și spirituală a celor ce 
muncesc, poporul român desfășoa
ră totodată o intensă activitate in
ternațională pentru promovarea și 
înfăptuirea ideii securității euro
pene, întărirea păcii pe continen
tul nostru și în întreaga lume, a- 
cordînd întregul său sprijin orică
ror acțiuni convergente spre aces
te nobile țeluri.

V. ILIESCU

20 616 ani 
de închisoare

Tribunalul din Barcelona a 
pronunțat o sentință neobișnuită. 
Jose Crespo Ruiz a fost condam
nat la 20 616 ani și 11 zile închi
soare, Miguel Fuentes la 1 051 ani, 
opt luni și patru zile, Nicola Ses- 
tres la 732 ani, nouă luni și patru 
zile ș.a.m.d. Persoanele care au 
primit aceste pedepse ieșite din 
comun s-au ocupat cu excroche- 
rii, reușind să vîndă apartamente 
inexistente în valpare de peste 
500 milioane de pesetas.

Prizonierii 
triburilor 
„Cashibos"

Expediția peruviana care a 
dispărut acum două săptămîni în 
jungla Amazoanelor, în regiunea 
locuită de triburile „cashibos", a 
fost găsită de către o echipă spe
cială plecată în căcJ^rga ei. Ex
ploratorii, care, sub conducerea 
lui Noel Soto, plecaseră pentru a 
descoperi noi terenuri cultivă
rile, au fost făcuți prizonieri de 
către indieni. Se știe că aceste 
triburi de indieni interzic orică
ror străini să pătrundă pe terito
riile ocupate de ci.
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Popoarele lumii înfierează Sărbătorirea Zilei

agresiunea americană
in legătură cu statutul trupelor franceze
staționate în R. F. G.

CORESPONDENȚĂ D7ĂI ROMĂ

O puternică manifestare
de protest

San Giovanni, 
atîtor mitinguri

independenței Algeriei

Piața 
locul 
și demonstrații demo
cratice, a găzduit marți 
după-amiază una din 
cele mai grandioase 
adunări ale cetățenilor 
Romei. Mii de cetățeni 
ai capitalei, oameni 
de toate vîrsfele și de 
toate convingerile po
litice, s-au adunat din 
cartierele orașului și 
din comunele înveci
nate pentru a protes
ta 
aefe 
S.U.A. 
R. D.
tineri și vîrstnici, comu
niști, radicali, socialiști 
și catolici, uniți de a- 
ceeași năzuință fierbin
te spre a-și ridica 
glasul în apărarea pă
cii și a condamna 
noua și monstruoasa 
crimă a imperialiștilor, 
în primele rînduri se 
văd foști luptători ai 
brigăzilor garibaldiene 
de partizani, purtînd 
cu ei steagurile sub 
care au luptat pentru 
libertatea și indepen
dența Italiei. Am fost 
martorul unui fapt de 
o deosebită semnifi
cație. La țărmul mării 
de oameni s-a oprit 
un autobuz cu turiști 
din S.U.A. care, cobo- 
rînd din mașină, s-au

această 
demon-

tribunei

împotriva noilor 
barbare ale 
comise asupra 
Vietnam. Sînt

amestecat în valurile 
mulțimii pentru a lua 
parte și ei la 
impunătoare 
sfrație.

Deasupra
pe care fluturau stea
gurile italian și al R.D. 
Vietnam era scris : 
„Nici o solidaritate cu 
guvernul S.U.A. Bom
bardamentele de la 
Hanoi și Haifong re
prezintă un pericol 
pentru pacea lumii”. 
Deasupra capetelor 
mulțimii, zeci, sute de 
lozinci. „Jos mîinile de 
pe Vietnam", „S.U.A.- 
călău", „Libertate Viet
namului eroic". Gru
puri de tineri intonea
ză cîntece patriotice. 
Demonstrația este pre
zidată de cunoscutul 
scriitor, senatorul in
dependent Carlo Levi 
care, în cuvîntul de 
deschidere, a arătat 
că inima Italiei demo
crate, inima fiecărui 
om de bună credință 
bate alături de eroicul 
popor vietnamez. Au 
vorbit apoi senatorul 
Ferruccio Parri, sena- 
toarea socialistă Tullia 
Carrefoni, Giorgio A- 
mendola, membru al 
Biroului Politic și al 
Direcțiunii P.C.I., depu
tatul Dario Valori, vice-

președinte al P.S.I.U.P., 
precum 
Nanny Loi, 
re a
mul „Patru zile ale o- 
rașului Napoli”. Evo- 
cînd glorioasa epo
pee a luptei maselor 
populare împotriva o- 
cupanților hitleriști, o- 
raiorii au subliniat cît 
de puternic este va
lul indignării popu
lare în fața actelor a- 
gresive ale S.U.A., 
care pun în primejdie 
pacea lumii, cerînd re
tragerea agresorilor 
din Vietnam. în timp 
ce se desfășura ma
nifestația, pe adresa 
Prezidiului au sosit te
legrame și moțiuni din 
diferite centre ale Ita
liei, prin care oameni 
ai muncii, reprezen
tanți ai partidelor po
litice, oameni de cul
tură și arfă cer gu
vernului să se desoli
darizeze pînă la capăt 
de războiul purtat de 
S.U.A. împotriva po
porului vietnamez.

Demonstrația de 
Roma a constituit 
grăitoare mărturie

și regizorul 
cel ca- 

realizaf fil-

la 
o 
a 

solidarității poporului 
italian cu lupta dreap
tă a eroicului popor 
vietnamez.

Ion MĂRGINEANU

VIETNAMUL EROIC
MUNCEȘTE SI LUPTĂ

HANOI 5 (Agerpres). — A- 
proape zilnic, în comunicatele di
fuzate de agenția V.N.A., se preci
zează că avioane de luptă ameri
cane bombardează diferite centre 
economice și puncte populate din
R. D. Vietnam. Misiunea de legă
tură a înaltului Comandament al 
Armatei populare vietnameze adre
sează proteste energice Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în Vietnam în legătură cu 
atacurile unităților aviației State
lor Unite asupra obiectivelor in
dustriale și populației din diferite 
provincii. Printre provinciile su
puse des acțiunilor agresive ale
S. U.A., se numără și Quang Binh, 
situată în regiunea paralelei a 
17-a. Una din importantele regiuni 
agricole și piscicole din R. D. Viet
nam, Quang Binh ocupă o supra
față de 8 370 km pătrați și are o 
populație de circa 35 000 persoane. 
Lucrătorii din agricultură, întrea
ga populație din districtele, ora
șele provinciei, îmbină cu succes 
activitatea de construcție cu lupta 
împotriva avioanelor americane 
care atentează la viața și munca 
lor pașnică. Obținînd succese im
portante în dezvoltarea producției 
agricole, locuitorii provinciei au 
început să creeze și numeroase în
treprinderi ale industriei locale în 
scopul asigurării provinciei cu pro-

' dusele necesare, livrate pînă re
cent de unități ale industriei am
plasate în alte provincii ale țării. 
Astfel, a început din 1965 să se

dezvolte o vastă rețea de între
prinderi mecanice care, împreună 
cu atelierele producătoare de u- 
nelte agricole, livrează agriculturii 
diferite mașini care contribuie la 
obținerea unor recolte superioare. 
Membrii cooperativelor agricole 
au la dispoziția lor în prezent un 
important număr de mașini de tre
ierat și decorticat orezul.

De asemenea, întreprinderile lo
cale din Quang Binh au trecut la 
producerea de insecticide și a di
feritelor produse de larg consum 
ca : săpun, chibrituri etc.

Atît în cooperativele agricole cît 
și în întreprinderile industriale, 
scrie revista „Vietnam Courier", 
lucrează numeroase cadre cu spe
cializare superioară și medie.

★

SAIGON 5 (Agerpres). — Agen
ția France Presse, reluînd o de
clarație a agenției de presă Eli
berarea, relatează că unități ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au scos din 
luptă o companie americană pre
cum și o companie a regimului 
de la Saigon provocînd, de ase
menea, pierderi grele unei alte u- 
nități inamice la 29 și 30 iunie în 
provincia Bien Hoa. Agenția Eli
berarea precizează că acțiunile pa- 
trioților sud-vietnamezi au fost e- 
fectuate drept represalii în urma 
bombardamentelor americane a- 
supra periferiilor orașelor Hanoi și 
Haifong.

Criza TRUPELE AUSTRALIENE

de încredere
EXPERIMENTEAZĂ
UN NOU GAZ TOXIC

® PHILADELPHIA. în timp ce 
George Ball, subsecretar 
stat al S.U.A., vorbea în 
mulțimii adunate în piața 
Philadelphia, unde cu 190 
ani în urmă a fost proclamată 
independența Statelor Unite, și 
încerca să justifice agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, sute de per
soane au intrat în piață scan- 
dînd : „încetați războiul în 
Vietnam 1", „întoarceți trupele 
acasă 1". Manifestanții au răs- 
pîndit manifeste care chemau 
la încetarea războiului de a- 
gresiune. Poliția a intervenit a- 
restînd 37 de persoane.

de 
fața 
din
de

« STOCKHOLM. Luni, cu pri
lejul sărbătorii naționale a Sta
telor Unite, în apropiere de am
basada americană din Stock
holm a avut loc o manifestație 
de protest împotriva războiului 
dus de S.U.A. în Vietnam. Gru
puri de cetățeni purtau pan
carte și banderole 
le „S.U.A., părăsiți 
„Ajutați poporul 
„Sprijiniți F.N.E."

cu inscripții-
Viatnamul", 
vietnamez”.

personalități0 ATENA. 40 de
din lumea literară din Grecia 
au dat luni publicității o decla
rație de protest împotriva bom
bardării de către aviația ameri
cană a orașelor Hanoi și Hai- 
fong. In declarație se relevă 
gravul pericol pe care-1 prezin
tă pentru pacea întregii lumi 
extinderea războiului din 
nam. Oamenii de cultură 
cer încetarea imediată a 
siunii americane împotriva po
porului vietnamez.

Viet- 
greci 
agre-

• PARIS. Cu prilejul sărbăto
rii naționale a S.U.A., aproxi
mativ 1 000 de pacifiști ameri
cani, în majoritate tineri și stu
denți care se află în Franța, 
au participat luni la o manifes
tație în împrejurimile ambasa
dei Statelor Unite la Paris. De
monstranții au defilat în tăcere 
purtînd pancarte cu inscripți
ile : „încetați bombardamen
tele". „S.U.A. afară din Viet
nam 1". O delegație a mișcării 
franceze pentru pace a depus 
la ambasada americană o pe
tiție cu 100 000 semnături în 
care se cere președintelui John
son încetarea imediată a 
boiului din Vietnam.

răz-

Parti- 
dat

® Comitetul Central al 
dului Neo Lao Haksat a 
publicității o declarație în care 
condamnă agresiunea america
nă în Vietnam. C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat, se spune în de
clarație, cheamă Statele Unite 
să înceteze imediat raidurile ae
riene asupra R.D. Vietnam, să 
retragă necondiționat toate tru
pele americane din Vietnamul 
de sud și să dea poporului viet
namez dreptul să-și rezolve 
singur treburile interne.

In sprijinul 
neutralității 
Cambodgiei

— Declarația guvernului sovietic —

MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității 
declarația guvernului sovietic în 
legătură cu încălcarea neutralității 
Cambodgiei. în declarație se arată 
că autoritățile de la Saigon, în 
spatele cărora se află S.U.A., pre
cum și cercurile conducătoare din 
Tailanda, își intensifică acțiunile 
de provocare împotriva Cambod
giei.

Arătînd că Uniunea Sovietică dă 
o înaltă apreciere rolului pozitiv pe 
care continuă să-1 joace Cambod- 
gia pașnică în Asia de sud-est, de
clarația guvernului sovietic subli
niază că U.R.S.S. recunoaște și 
respectă independența, neutralita
tea și integritatea teritorială a 
Cambodgiei.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Popularitatea președintelui John
son în i * ’ ’ — -
câni a 
de la 
Cauza 
„Parade", este intensificarea și es
caladarea războiului dus de S.U.A. 
în Vietnam. Acest război, continuă 
revista, este cel mai nepopular 
război la care au participat S.U.A. 
în ultimii 90 de ani. Criza de în
credere care depărtează guvernul 
de cetățeni se adîncește. Numeroși 
americani sînt neliniștiți, deoarece 
războiul din Vietnam îi costă, pen
tru fiecare oră, o jumătate de mi
lion de dolari și în fiecare săptă- 
mînă sînt jertfiți — potrivit aces
tei reviste — aproximativ 90 de 
soldați americani, iar peste 700 
sînt răniți.

rîndul alegătorilor ameri- 
atins cel mai scăzut nivel 
venirea lui la Casa Albă, 
principală, scrie revista

SAIGON 5 (Agerpres). — Cores
pondentul din Vietnamul de sud al 
unui ziar australian, al cărui nume 
agenția U.P.I. nu-1 face cunoscut, 
transmite că pe fronturile sud- 
vietnameze, trupele australiene 
experimentează un nou tip de gaz 
toxic ce urmează a fi folosit împo
triva forțelor patriotice. Din a- 
ceeași sursă se precizează că ex
periențele au loc sub supraveghe
rea americanilor, și că noul gaz 
este produs de o firmă australiană.

Luni seara, în apropierea bazei 
americane de la Da Nang au avut 
loc noi lupte violente între patri- 
oți și pușcașii marini americani. 
Americanii, scrie agenția France 
Presse, au fost luați prin surprin
dere de un mare efectiv de pa- 
trioți. Luptele au durat pînă la 
miezul nopții. Americanii au su
ferit pierderi în oameni și arma
ment.

BONN 5 (Agerpres). — Din Bonn 
se anunță că ambasadorul Fran
ței, Seydoux, a înmînat marți la 
Ministerul vest-german al Aface
rilor Externe răspunsul guvernu
lui francez la „comunicarea" din 
30 iunie a guvernului vest-german 
în legătură cu statutul trupelor 
franceze staționate în Germania 
occidentală. în această comunica
re se propunea guvernului fran
cez desemnarea, începînd de la 1 
iulie a.c. (dată la care Franța și-a 
retras forțele armate din coman
damentele integrate ale N.A.T.O.), 
a unui delegat vest-german în cali
tate de ofițer de legătură între 
guvernul de la Bonn și cei 72 000 
de militari francezi aflați pe teri
toriul Germaniei occidentale. După 
cum se știe, cancelarul Erhard și-a 
exprimat dorința ca trupele fran
ceze să fie menținute în continua
re în Germania occidentală după 
1 iulie, în cadrul unui nou statut, 
care urmează să fie elaborat pe 
calea unor negocieri bilaterale 
franco-vest-germane. Pînă la sta
bilirea acestui statut, delegatul 
propus urmează să îndeplinească

unele misiuni asigurate pînă Ia 1 
iulie de comandamentele militare 
integrate ale N.A.T.O. Atît amba
sada franceză de la Bonn cit și 
Ministerul de Externe vest-german 
au refuzat să dezvăluie conținu
tul notei franceze.

ALGER 5. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : Al
geria a sărbătorit marți Ziua pro
clamării independenței naționale. 
Ceremoniile oficiale au început 
încă de luni la prînz, la aeroportul 
din Alger, o dată cu aducerea de 
la Damasc a rămășițelor pămîn- 
tești ale eroului național algerian 
Abdelkader, eminent filozof, sa
vant, poet, diplomat și conducător 
de oști. Incepînd din 1830, Abdel
kader a organizat și condus timp

...și opinia 
hi von Hassel

BONN 5 (Agerpres). — Ministrul 
vest-german al Apărării, Kai Uwe 
von Hassel, în cadrul unei emisiuni 
televizate, s-a referit din nou la 
actuala criză din N.A.T.O. El a ce
rut cu acest prilej guvernului fran
cez ca trupele sale staționate în 
Germania occidentală să rămînă la 
dispoziția forțelor N.A.T.O. „In ca
zul în care nu va putea fi găsită o 
soluție în această problemă, a spus 
von Hassel, va deveni necesară o 
regrupare a forțelor aliate stațio
nate în R. F. Germană". în această 
lumină, ministrul vest-german a 
preconizat și o reexaminare a po
liticii nucleare a N.A.T.O.

Conferința de presă a premierului Pompidou
PARIS 5 (Agerpres). — Primul 

ministru francez Georges Pompi
dou a organizat o conferință de 
presă televizată. El s-a referit la 
unele aspecte ale politicii interne 
și externe a Franței.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu recenta călătorie în U- 
niunea Sovietică a generalului 
de Gaulle, el a arătat că aceasta a 
avut în vedere „aspirația mon
dială spre pace și aspirația euro
peană spre echilibru". El și-a ex
primat speranța că tendințele de

destindere în Europa constituie „o 
mișcare care a fost declanșată și 
care nu se va opri".

Vorbind despre apropiata sa vi
zită în Marea Britanie, premierul 
francez a arătat că „pleacă într-o 
țară vecină, prietenă și aliată".

O parte din conferința de presă 
a fost consacrată viitoarelor ale
geri legislative. Pompidou a arătat 
că alegerile legislative vor avea 
loc în 1967 dacă nu vor interveni 
împrejurări excepționale.

CORESPONDENȚA DIN CAIRO

De ce a căpătat Adenul
aspectul unei fortărețe

Cu toate măsurile de 
securitate adoptate de 
autoritățile britanice, 
forțele patriotice din 
Aden și-au intensificat 
activitatea. Luni, în plin 
centru al orașului, o 
patrulă britanică a fost 
atacată. Autoritățile au 
intervenit imediat in- 
sfaurînd noi restricții 
de circulație, efectuînd 
noi arestări în speran
ța că vor stăvili lupta 
forjelor patriotice. E- 
venimentele din ulti
mele săpfămîni arată 
însă că asemenea mă
suri represive nu dau 
rezultatele scontate. 
Pafrioții nu se lasă in
timidați. în cursul lu
nii iunie, relatează tri
misul special al agen
ției France Presse la 
Aden, ca urmare a ac
țiunilor lor s-au înre
gistrat 8 morfi și 50 de 
răniți. „Adenul — 
continuă el — a că
pătat aspectul unei a- 
devărate tabere întă
rite. Situația a devenit 
aici foarte încordată 
și înaltul comisar bri
tanic a hofărîf 
cueze forțele 
ce din țară cu 
re de la 1
1968 sau poate chiar 
înainte".

Cauzele nemulțumi
rii populare din Aden 
sînt următoarele : lo
cuitorii lui resping pla
nul britanic cu privire

să eva- 
brifani- 
începe- 
ianuarie

la

cu 
din 
Fe- 
sud 
mo-

crearea unei Fede
rații a Arabiei de sud 
în care ar urma să fie 
inclus și Adenul, de
oarece consideră că 
teritoriul lor, mult mai 
dezvoltat din punct 
de vedere economic, 
n-ar avea decît de 
pierdut prin punerea 
pe același picior 
regimurile feudale 
vestul federației, 
derația Arabiei de 
ar fi, de fapt, un
zaic de mici principa
te feudale ocupînd un 
vast teritoriu (nouă ze
cimi deșert) pe care 
ar trăi abia un milion 
de locuitori.

Așa-numiful guvern 
al Federației Arabiei 
de sud încercînd să 
domolească spiritele a 
propus nu de mult or
ganizarea, la 1 august, 
la Aden, a unei con
ferințe cu participarea 
membrilor Federației 
și a grupărilor politi
ce. Conferința, susțin 
inițiatorii ei, ar avea 
drept scop să exami
neze modalitatea de 
îndeplinire a rezoluți
ilor O.N.U. cu privire 
la Arabia de sud. 
Frontul de Eliberare 
Națională din teritori
ile Arabiei de sud a 
respins însă această 
propunere conside- 
rînd-o ca o manevră 
menită să înșele ma
sele.

ge- 
nu- 
mi- 
sar-

milară a adoptat și 
Comitetul Special al 
O.N.U. pentru supra
vegherea aplicării de
clarației cu privire la 
acordarea indepen
denței țărilor și po
poarelor coloniale ca
re și-a desfășurat lu
crările la Cairo. Comi
tetul a adoptat o re
zoluție care a calificat 
ca insuficiente planu
rile Federației de a se 
organiza o conferință 
la 1 augusf. Rezoluția 
cere secretarului 
neral al O.N.U. să 
mească imediat o 
siune specială cu
cina de a face reco
mandări practice pen
tru îndeplinirea rezo
luțiilor O.N.U. în pro
blema Adenului. Mi
siunea ar urma de a- 
semenea să pregă
tească și să suprave
gheze alegerile care 
vor preceda procla
marea independenței. 
Rămîne însă de văzut 
dacă Anglia și așa-nu- 
miful guvern al Federa
ției Arabiei de sud vor 
accepta să primească 
misiunea O.N.U.

Cele ce se petrec în 
ultimele zile în Aden 
arată că poporul său 
este hofărîf să conti
nue lupta pînă la sa
tisfacerea revendicări
lor sale naționale.

ALGER

romane
ALGER 5 (Agerpres). — Abdel 

Aziz Maoui, ministrul algerian 
pentru problemele turismului, a 
oferit luni seara un dineu în saloa
nele cazinoului Aletti din Alger în 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România condusă de Pompiliu 
Macovei, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, care par
ticipă la festivitățile prilejuite de 
aniversarea proclamării indepen
denței Algeriei.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

de 17 ani lupta de rezistență a po
porului algerian împotriva inva
ziei coloniale. Președintele Consi
liului Național al Revoluției, Hou- 
ari Boumedienne, însoțit de mem
brii consiliului, ai Secretariatului 
executiv al partidului Frontului de 
Eliberare Națională, ai guvernu
lui, de numeroase personalități al
geriene, de membrii delegațiilor a 
circa 50 de țări ale lumii, printre 
care și delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, a adus un omagiu 
eroului național algerian.

Delegația de partid și guverna
mentală a țării noastre, condusă 
de tovarășul Pompiliu Macovei, 
membru al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a depus la sicriul 
emirului Abdelkader o coroană de 
flori.

Marți dimineața a avut loc un 
miting, la care au participat mem
brii Consiliului Național al Revo
luției, ai Secretariatului executiv 
al Frontului de Eliberare Națională, 
ai guvernului, oficialități algerie
ne, oaspeți de peste hotare și peste 
500 000 de persoane. Președintele 
Consiliului Național al Revoluției 
Houari Boumedienne, a rostit o 
cuvîntare .

în cursul după-amiezei, oficiali
tățile algeriene, delegațiile străine 
și un numeros public au asistat pe 
stadionul municipal din Alger la o 
demonstrație susținută de mai mu1 ' 
te mii de sportivi.

Seara, președintele Boumedienne 
a oferit la Palatul Poporului o re
cepție. Festivitățile au luat sfîr- 
șit printr-un foc de artificii.

Rezultatele alegerilor
din Bolivia

e GENERALUL BARRIENTOS ALES PREȘEDINTE AL 
ȚARII • ALEGERILE S-AU DESFĂȘURAT SUB UN 
CONTROL SEVER AL ARMATEI ȘI POLIȚIEI o DE

CLARAȚIA FOSTULUI PREȘEDINTE ESTENSSORO

LA PAZ 5 (Agerpres). — în ca
pitala Boliviei s-a anunțat că ge
neralul Rene Barrientos, candida
tul „Frontului revoluției bolivie- 
ne“, care s-a bucurat de sprijinul 
total al actualului regim militar, 
a cîștigat alegerile prezidențiale, 
într-o primă declarație, Barrien
tos a afirmat că principala sarcină 
a guvernului său va consta în 
„dezvoltarea economiei și resurse
lor naturale ale țării". El a lăsat 
să se înțeleagă că intenționează să 
includă în guvern o serie de per
sonalități civile. Președintele 
juntei, generalul Ovando Candia, 
a declarat însă ziariștilor că „mi
litarii vor supraveghea noul gu
vern și vor fi gata să acționeze 
din nou", atunci cînd vor consi
dera necesar.

Alegerile de duminică s-au des
fășurat „în condițiile unui control 
sever" din partea forțelor armate 
și poliției asupra corpului electo
ral, ceea ce a și determinat boico
tarea scrutinului de către un 
mare număr de partide politice.

LIMA 5 (Agerpres). — Fostul 
președinte bolivian, Victor Paz 
Estenssoro, care se află în prezent 
exilat în Peru, a declarat luni că 
victoria atribuită generalului Rene 
Barrientos în alegerile preziden
țiale care au avut loc duminică 
în Bolivia „nu reflectă în nici un 
fel voința populară". „La aceste 
alegeri, a spus Estenssoro, nu a1' 
participat decît candidații acele 
partide care au avut încuviințarea 
lui Barrientos". El a anunțat că 
intenționează să se întoarcă în 
Bolivia pentru a conduce direct 
mișcarea de opoziție împotriva 
noului guvern care va fi creat de 
Barrientos.

BUDAPESTA. Luni a sosit la 
““ Budapesta într-o vizită de 
prietenie, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., Waldeck Rochet, se
cretar general al P. C. Frances.

ROMA. La 5 iulie, în Italia, 
a început greva națională 

de 72 de ore a muncitorilor din 
construcții, la care participă un 
milion de salariați. Constructorii 
cer încheierea unui nou contract 
colectiv, care să prevadă spori
rea salariului și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă.

IU BELGRAD. Agenția Taniug 
informează că marți dimi

neață la Belgrad s-au întrunit 
Vecea Federală și Vecea pen
tru problemele economiei ;âle 
Skupștinei Federale, care au 
adoptat proiectul de plan mediu 
pe perioada anilor 1966—1970.

KHARTUM 5 (Agerpres). — Mi
nisterul de Interne al Sudanului a 
anunțat că organele guvernamen
tale au descoperit o nouă mișcare 
separatistă în vestul țării și, în 
legătură cu aceasta, au fost ares
tate 20 de persoane. Mișcarea a 
fost organizată în provinciile 
Darfur și Kordofan. Asupra unor 
arestați au fost găsite sume im
portante de lire sterline, arme, 
muniții și documente.

Ziarele care au apărut luni la 
Khartum cereau guvernului suda
nez să ia măsuri severe pentru a 
pune capăt acțiunilor separatiste 
din diferitele provincii ale țării.

VARȘOVIA. Continuîndu-și 
vizita în R. P. Polonă, Ale

xandru Boabă, ministrul petro
lului, și grupul de specialiști din 
Republica Socialistă România 
au vizitat șantierul Combinatu
lui de azot din Polawy. Oaspeții 
au fost însoțiți de A. Radlinski, 
ministrul industriei chimice al 
R. P. Polone.

C. OPRICĂO atitudine si-

VAL DE ARESTĂRI ÎN IORDANIA
BEIRUT 5 (Agerpres).— Potrivit 

relatărilor cotidianului libanez „Al 
Muharrir", în Iordania au fost a- 
restate în ultima lună aproximativ 
500 de persoane. Ziarul citează 20 
de nume de deținuți, între care 
cinci lideri sindicali. De asemenea, 
se menționează tratamentul aspru 
la care sînt supuși cei arestați și se 
arată că, de exemplu, Kamal Nafie, 
profesor de filozofie la Universita
tea iordaniană din Amman, a fost 
torturat de autoritățile închisorii, 
unde era deținut, trebuind să fie 
transferat de urgență într-un spi
tal. Ziarul anunță că printre cei a- 
restați figurează numeroși profe
sori, studenți și elevi.

După cum se știe, în ultimul timp

în Iordania se desfășoară o campa
nie de represiuni împotriva ele
mentelor democratice, precum și a 
tuturor celor care critică politica 
internă și externă a regimului.

gH AMMAN. La o conferință de 
presă Wasfi Al-Tall, primul 

ministru al Iordaniei, a declarat 
că „autoritățile au dejucat un 
complot și au arestat pe iniția
torii lui". Potrivit declarației 
premierului iordanian, complo
tul ar fi fost pus la cale de 
membri ai partidului Baas in
terzis în Iordania.

Demonstrație în piața Trafalgar din Londra împotriva politicii de apartheid 
practicată de regimul sud-african

M GENEVA. Marți s-au deschis 
™ lucrările celei de-a 41-a se
siuni a Consiliului Economic și 
Social al O.N.U., (E.C.O.S.O.C.).

BERLIN. A fost semnat un 
protocol cu privire la cola

borarea tehnico-științifică între 
R. D. Germană și R. P. Chineză 
pe perioada 1966—1967.

HU LONDRĂ. Bursa de valori a 
înregistrat luni seara cota 

cea mai scăzută a lirei sterline 
de la începutul anului.

GENEVA. Televiziunea ro- 
mandă (postul din Geneva) 

a prezentat filmul documentar 
„Victor Roman, sculptor" și 
interviu cu artistul român, cară 
împreună cu graficianul Eugen 
Mihăescu, expune la Galeria 
Wiebenga din Lausanne.

Eg RIO DE JANEIRO. Printr-un
decret au fost suspendate 

drepturile politice pe timp de 
zece ani la 26 de deputați în 
parlamentele diferitelor state și 
15 politicieni.
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