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H Sfătuitor competent al 

cumpărătorului

Monumente ale naturii 

mai puțin cunoscute

H „Scriitori români" — o colecție 

și perspectivele ei

PROFESOR, ANIMATOR

ÎNTRERUPEREA SARCINII
Șl CONSECINȚELE El

H Este posibilă crearea de 
„inimi artificiale ?"

Cronica evenimentelor 
internaționale

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BACĂU

După ce au străbătut vestita Vale a Trotușului, raioanele Tg. Ocna, Adjud și Bacău, vizitînd impunătoare
combinate industriale, orașe și sate înfloritoare, după întâlnirile entuziaste și rodnice cu oamenii muncii 
din aceste locuri, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Petre Blajovici, Dumitru Coliu și-au continuat 
vizita pe prosperele meleaguri băcăoane. în numărul de astăzi al ziarului relatăm despre vizita la Săvinești, 

în orașele și raioanele Piatra Neamț și Tg. Neamț
I '------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- —--------------------- ;-------- ------------------------------------------------

Pe frumoasa vale 
a Bistriței

în continuarea vizitei pe care o fac în regiunea Bacău, joi la amiază tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Petre Blajovici și Dumitru Coliu, însoțiți de reprezentanții organelor locale de partid și de stat, au plecat spre Piatra Neamț. De-a lungul șoselei care șerpuiește de o parte și de alta a Bistriței, mii de locuitori din comunele Hemeiuși, Andrieșești, Gîrleni, Lespezi, Racova Șes au ieșit să salute pe oaspeți. La Bu- huși, locuitorii orașului — din care o mare parte o constituie textiliste- le de la cunoscuta întreprindere de aici — au ieșit în întîmpinarea conducătorilor, cărora le-au făcut o emoționantă primire.La Podoleni, prima așezare din raionul Piatra Neamț, coloana de mașini se oprește pentru un moment în fața unei impunătoare porți din lemn de brad, specifică locului, simbol al intrării într-o frumoasă și bogată gospodărie moldovenească. Oaspeții sînt salutați în numele locuitorilor de primul secretar al comitetului raional de -artid, Teodor Miron.■Și în această parte a țării, ca '-drmare a politicii partidului de industrializare socialistă și repartizare teritorială judicioasă a forțelor de producție, alături dt unități a- gricole înfloritoare, își dau mîna două principale ramuri ale economiei noastre : energia electrică și chimia. Acestea sînt reprezentate prin salba de hidrocentrale de pe Bistrița și prin marile combinate chimice de la Săvinești și Piatra Neamț.
Fire și fibre 
sintetice - 
mai multe 
de calitate 
superioară

Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești. în aclamațiile miilor de chimișți care scandează urări pentru Partidul Comunist Român, pentru patria noastră socialistă, oaspeții sînt întîmpinați de tov. Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, ing. Mihail Beri, directorul uzinei, Nicolae Draga- son, secretarul comitetului de partid.Sînt vizitate secțiile poliamid, textil și melană. în fața unei expoziții de produse din fire sintetice, directorul uzinei raportează că harnicul colectiv al acestei moderne cetăți a chimiei a realizat, peste plan, în primele 8 luni ale anului, 250 tone de fire, o producție globală în valoare de 30 milioane lei, precum și economii la prețul de cost în valoare de circa 15 milioane lei.La Săvinești, alături de „vechea" uzină intrată în funcțiune cu numai cîțiva ani în urmă, s-a înălțat, în mai puțin de 2 ani, o altă modernă cetate în care gazul metan va fi transformat, prin miraculoasele procese chimice, în fire de mătase și rețele-cord. Este Uzina relon, care în scurtă vreme va *itra în probe tehnologice. Actualul cincinal prevede ca tot _pe^ a- ceste locuri să fie înălțată încă o uzină. Astfel, în anul 1970 Săvi- neștii vor da țării o producție de fire și fibre sintetice de 4,2 ori mai mare decît cea realizată în anul 1965.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer se interesează îndeaproape de procesul de producție, făcînd o serie de recomandări privind îmbunătățirea călită-

ții firelor și fibrelor, dezvoltarea preocupării specialiștilor în domeniul cercetării, pregătirea și specializarea cadrelor.La ieșire, în curtea uzinei are loc un miting, în cadrul căruia directorul uzinei a exprimat în numele colectivului sentimentele de adîncă dragoste și recunoștință față de partid și guvern, bucuria pentru vizita făcută în întreprindere și pentru îndrumările prețioase date cu acest prilej.A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care, după ce a transmis un călduros salut în numele Comitetului Central al P.C.R. și al guvernului Republicii Socialiste România, a spus : Uzina dv. este în plină dezvoltare ; pînă în 1970 urmează să se construiască noi linii de relon, melană și alte produse superioare, să crească cu mult producția față de nivelul actual. Este un lucru bun că ați reușit să vă însușiți într-o perioadă scurtă mînuirea cu pricepere a mașinilor și să dați fibre și fire de calitate acceptabilă. Spun „acceptabilă", pentru că se pot obține calități și mai bune. Aici lucrează multe femei care poartă confecții din fire sau fibre sintetice și desigur că nu le este plăcut dacă văd că rochiile sau tricotajele nu rezistă or se decolorează. Poate că atunci ele dau vina pe cei care le-au finisat, pe lucrătorii din industria textilă, dar aceștia arată că răspunderea o poartă în primul rînd cei care produc firele și fibrele chimice. De aceea trebuie să vă străduiți — și mă refer în primul rînd la grupul foarte mare al cercetătorilor din uzină — să înlăturați neajunsurile care se mai manifestă în producție, să întăriți colaborarea cu institutele de cercetări din București, pentru a da produse de mai bună calitate, care să satisfacă atît cerințele populației țării, cît și ale exportului, unde merg o parte din produsele dv.Cred că sînteți hotărîți cu toții să obțineți acest lucru în cel mai scurt timp. în felul acesta și dv., alături de toți oamenii muncii din Bacău și din întreaga țară, vă veți aduce contribuția la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, care prevede dezvoltarea într-un ritm intens a industriei, agriculturii, științei și culturii, a întregii noastre economii, înflorirea continuă a republicii noastre socialiste, creșterea bunăstării tuturor oamenilor muncii din țara noastră.Șoseaua Săvinești-Bicaz s-a transformat în această zi într-o uriașă arteră vie. Mii de locuitori îi salută pe conducătorii de partid și de stat în drumul lor spre Bi- caz. La Pîngărați șoseaua este străjuită de călăreți, iar la Tarcău, important centru forestier, îi întîm- pină pe oaspeți un mare număr de muncitori echipați de lucru cu fe- răstraie electrice și tradiționalele țapine — specifice acestei vechi îndeletniciri. Tinere fete în pitorești costume naționale poartă pe umeri coșulețe cu zmeură, afine și alte fructe de pădure. Bucuria lor este preluată apoi de populația Bi- cazului — acest tînăr oraș devenit

în fafa proiectelor, la Uzina de țevi din Romanîn zilele noastre un simbol al energiei electrice.La urcarea spre baraj, pe culmile unde pasc turmele bacilor din străvechea baladă, ciobanii și pădurarii cîntă din bucium, fluiere și corn. Intrarea pe baraj este străjuită de un uriaș arc de triumf sprijinit de 2 stîlpi de înaltă tensiune. Aici, la barajul hidrocentralei, tov. Alexandru Bucur, vicepreședinte al sfatului popular regional, informează pe conducători despre perspectivele de dezvoltare turistică a acestor locuri.
Unde istoria 

se împletește 
cu construcția 

contemporană

îmbrățișat de cele trei masive — Cozla, Petricica și Cernegura — vechiul și totuși tînărul oraș Piatra Neamț, îmbrăcat în haine de sărbătoare, și-a primit oaspeții dragi la lumina torțelor, într-o atmosferă de mare entuziasm. Este

salutul de bun venit al locuitorilor acestei așezări cu trecut istoric glorios, care în ultimii ani a cunoscut un intens proces de întinerire și modernizare.Locuitorii orașului se mîndresc cu cele 2 800 apartamente construite în ultimii ani, cu o nouă și modernă casă de cultură, cu cinematografe și școli, cu un mare hotel turistic. De la balcoanele blocurilor moderne de pe Magistrala Chimiei și de pe Calea Bicazului ca și din celelalte cartiere ale orașului flutură drapele tricolore și roșii, mii de locuitori aclamă îndelung sosirea conducătorilor de partid și de stat.In fața fostei Curți Domnești a lui Ștefan cel Mare, de o parte și de alta a celor 80 de trepte ce duc spre curte, stau de strajă, în costume de epocă, plăieși. Tinere fete ies în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat, le u- rează bun venit și le întind, potrivit datinei, ulcele cu vin chih- limbariu. Este vizitat apoi Muzeul arheologic al orașului. Aici prof. Constantin Matase, directorul muzeului, prezintă oaspeților numeroasele mărturii ale îndepărtatei culturi a strămoșilor poporului nostru : obiecte din ceramică și u- nelte din fier, descoperite la cetă- țuia dacică de la Bîtca Doamnei și în alte locuri în Moldova.’ La ieșirea din muzeu, oaspeții' scriu în cartea de aur: „Am vizitat cu

mult Interes Muzeul arheologic 
din Piatra Neamț, păstrător al u- 
nor prețioase vestigii ale trecutu
lui patriei noastre. Felicităm căl
duros pe organizatorii inimoși ai 
acestei instituții de cultură".Oaspeții primesc apoi informații despre Turnul lui Ștefan și vizitează biserica „Sfîntul loan" — ctitorii ale marelui voievod.Coloana de mașini coboară apoi spre orașul de azi, înaintînd anevoie printre zecile de mii de locuitori care au făcut ® entuziastă primire conducătorilor de partid și de stat.în centrul orașului are loc un miting. Cu toată ora tîrzie, sînt prezenți mii și mii de cetățeni. Muncitoarea Angela Manole de la fabrica de tricotaje „ 8 Martie", ing. Mihai Vicol de la Combinatul
(Continuare în pag. a III-a)

REDUCEREA
SISTEMATICĂ

• 7

a ciclurilor de asimilare
Ing. Iosif OPRIȘ 

director general al Uzinei 
de construcții de mașini-Reșița

gie sau de lansa
re, în așa fel in
cit să fie redus 
la minimum po
sibil timpul din
tre finalizarea 
proiectului și de
finitivarea pre

gătirii tehnologice. Se creează astfel condiții pentru buna desfășurare a producției în sectoarele prelucrătoare. Noi am beneficiat de mari avantaje acordînd prioritate pregătirii tehnologice pentru sectoarele calde, încărcării acestora ți- nînd seama din vreme și de reperele produselor ce se asimilează.Aș sublinia cîteva idei în legătură cu produsele care se asimilează pe bază de licențe. Cred că nu
IJJOBIECTIVE ALE

CINCINALULUI

în ultimii ani, uzina noastră a asimilat în fabricație și a realizat numeroase agregate energetice, motoare și boghiuri pentru locomotivele Diesel electrice, utilaje chimice și siderurgice, compresoare de aer, pompe petroliere și alte produse. Experiența pozitivă acumulată în domeniul asimilării noilor utilaje ne-a permis, între altele, să executăm în bune condiții și în scurt timp toate hidroagregatele care echipează „salba" de hidrocentrale construite pe rîul Bistrița în aval de hidrocentrala „V. I. Lenin". Cunoașterea sarcinilor ce ne revin în perioada cincinalului, suficient de detaliate și eșalonate pe ani, oferă uzinei noastre largi posibilități de valorificare a acestei experiențe în vederea îmbunătățirii și accelerării activității de asimilare. Care sînt, judecind după învățămintele desprinse de noi pînă acum, posibilitățile de a scurta ciclurile de asimilare a noilor mijloace tehnice care, după părerea mea, pot fi fructificate și în alte uzine.în practică s-a dovedit că re
ducerea ciclurilor de asimilare a 
noilor produse este influențată 
hotărîtor de pregătirea din vreme 
a tuturor condițiilor tehnice și 
organizatorice necesare. Noi ne-am convins că în activitatea de asimilare a noilor mijloace tehnice nu există amănunte peste care să se poată trece cu vederea. Este concludent, în acest sens, următorul exemplu: dacă în vederea realizării turboagregatului D.S.L.-50, de 50 MW, nu s-ar fi asimilat din vreme o serie de oțeluri refractare necesare pentru turnarea carcaselor și a camerelor de abur, pentru forjarea discurilor și paletelor, ciclul de asimilare ar fi fost mult mai lung. Timp prețios s-a cîștigat și datorită grijii cu care s-au pus la punct o serie de procedee tehnologice noi și s-au executat S.D.V.-urile necesare aplicării lor. Părerea mea este că acest mod de a privi mereu în perspectivă ar trebui să devină o trăsătură distinctivă a activității tuturor colectivelor de uzine cărora li se încredințează sarcini de asimilare.Scurtarea simțitoare a perioadei de asimilare poate fi asigurată, într-o serie de cazuri, prin aborda
rea eșalonată, pe grupe, a proble
melor de proiectare, de tehnolo

este nevoie să repet că existența licențelor nu face nicidecum inutile eforturile de scurtare a ciclurilor de asimilare. La noi în uzină, micșorarea duratei de asimilare s-a asigurat și se asigură — și în acest caz — tot prin para
lelizarea fazelor de asimilare. Documentația pentru pregătirea tehnologică se predă pe grupe de repere sau subansamble. Serviciul metalurg-șef primește desenele tu-

Viaducful Jidoștifa, în construcție pe 
șantierul viitoarei câi ferate de la 

Gura Vâii
Foto. Gh. Vințilă

Fmbra stelarului de la Bomsti
îi este dat acestui pă- 

mînt să stea sub semnul 
continuifăfii de luptă, de 
artă, de gest constructiv 
încă de pe cînd istoria se 
îngîna cu basmul, încă de 
cînd umbra baladei și a 
legendei acoperea ca o 
cunună de codru copilă
ria unui neam. Din acel 
codru, fabulos împărat 
vegetal, de pe vechea 
vale o Trotușului, a rămas 
un stejar. Se zice că sub 
umbra lui ar fi copilărit un 
pui domnesc, acela ce a- 
vea să acopere cu stră
lucirea scutului său. întreg 
pămîntul Moldovei, mare
le Ștefan Voievod. Codrul 
a fost tăiat. Stejarul a ră
mas. în preajma acestui 
contemporan al voievodu
lui, ne-am oprit, în prima 
zi a vizitei conducătorilor 
de partid și de sfat în re
giunea Bacău. Aducîndu-i 
omagiul, am văzut cum 
ghinda lui simbolică a în
colții de-a lungul Trotușu
lui înfr-o miraculoasă pă
dure de aluminiu, beton 
și ofel, care transformă a- 
cest finul în cea mai im
portantă vale industrială 
a României socialiste.

Paul ANGHEL

Un nou început de le
gendă, un nou capăt de 
basm. în locul ulmilor au 
crescut turnuri, în locul 
plopilor au crescut coșuri 
zvelte, în locul stejarilor 
stăpînind zarea ca niște 
cetăji foșnitoare, s-au ri
dicat crenelurile uzinelor 
dominînd azurul, cu ră
murișul lor de fum. Te 
pierzi printre uzine, prin
tre instalații, printre coloși 
metalici ca printr-un co
dru. Nu pofi răzbi cu pa
sul, nici cu ceasul. Prive
liștea fine kilometri de 
kilometri, n-o pofi cuprin
de cu privirea, trebuie s-o 
contempli de sus sau s-o 
supui cu răbdare, zile în 
șir, urmînd capricioasele 
meandre ale drumurilor 
uzinale care ar putea în
conjura cîteva orașe.

Cînd s-au ridicat toate 
acestea ? Socotită în timp, 
consfrucfia măsoară doar 
adolescenfa unui tînăr, 
poate chiar vîrsta puiului 
de domn care, în urmă cu

5 veacuri, abia învăfa să 
încordeze arcul, sub poa
la fragedă a stejarului de 
la Borzeșfi. în același 
răstimp s-a ridicat un oraș 
modern. în același răs
timp, alături de polisfiren, 
policlorură de vinii, cau
ciuc sintetic, produse pe
troliere superioare, a a- 
părut o nouă generate de 
copii, pentru care s-a zi
dit această vale a viitoru
lui.

Legenda se leagă din 
nou. Ca semn al acestei 
vîrste candide, doi pădu
rari de la Cofofăneșfi au 
oferit în dar oaspefilor 
doi pui de căprioară.

Abia ieșisem dintre uzi
ne, în fa|a ochilor se des
chidea cîmpia. Ne așteap
tă Șiretul, cu murmurul 
lui. Ce surprize ne mai 
pofi arăta, Moldovă blaji
nă, Moldovă candidă, 
Moldovă cu ochi de pui 
de voievod și agerime de 
săgeată, Moldovă cu glas

de cronică și cu cerbice 
de zimbru I

Am parcurs drumul Și
retului urmărifi de umbra 
aceluiași stejar de la 
Borzești, desfășurată în 
prelungirea acestei zile de 
sărbătoare. Ghinda lui 
simbolică, sămînfă a ha
rului nostru constructiv, a 
știinfei și puterii noastre 
de a crea civilizafie, a 
rodit pretutindeni pe în-
finsul Moldovei, sub 
ruirea acestui anotimp so
cial.

De la Bacău, urcăm pe 
firul Bistrifei din cascadă 
în cascadă, din cascadă 
de lumini în cascadă de 
lumini, numărînd pe rînd 
hidrocentralele, care cul
minează cu marea uzină 
de la Sfejaru, pui din a- 
celași simbolic stejar. O- 
glinzile lacurilor urcă din 
treaptă în treaptă pînă în 
marele lac de la Bicaz. 
între ele o pădure de be
ton și ofel : Combinatele 
Roznov, Săvinești. lată și 
un munte, barajul, care-și 
are replica hăt departe 
în crestele răsfrînte în 
cristal ale Ceahlăului,

dă-
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mare spu- duce ului-

Constantin BRICEAG
Strehaia, 
sir. Republicii nr. 109

fese de căfi

răspuns să și disper- sociale

noi cea re- ca

areadesea destul

hotărîrea va lua, de a nu un copil, de multe ori, depinde sănă-

magazineloi de specialități, fie din Capitală, o dată am fost
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la crea- reflexe ce
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să cu

Galați. Imagini din cartierul Ți- 
glina II

Foto i Agerpres

de masă plas- unei Iată între- ivesc la primul

citrice de cremă

și celCare sînt avantajele electrice ?care se

de greuCîteva în-

Se zice, cu deplină îndreptățire, l cretizează, cu rapiditate, în pro- ’ ' .’ ducție, prin realiziarea unor bunuri de consum din materiale inedite, necunoscute majorității cumpărătorilor. Țeșătujri și confecții din materiale sintetice, de o mare varietate, aparate de uz casnic — gospodăresc, noi preparate culinare apar zi de zi în magazine. Ce este, cum se utilizează și o stofă de este deosebirea

că lucrătorul din comerț este un fel de „consilier" al cumpărătorului. Mai complet spus : un sfătuitor amabil, politicos și mai ales competent. O deosebită importanță în îndeplinirea acestei îndatoriri are modul — calificat, cuprinzător — în care el explică și demonstrează însușirile produsului solicitat. Aceasta presupune cunoștințe temeinice și precise expuse sugestiv, fiindcă îndemnuri; ca : „luați bucata asta și n-o să regretați* sau : „vă rog să mă credeți, e un produs excelent" etc. nu mai pot convinge pe cumpărătorul de as-
cum se întreține terilen ? Care între abajurul de sticlă al unei lămpi tică ?saltele bări

® Ce trebuie să știe un vîftzătpr 
© Criterii ale bunei deserviri

tăzi, mai exigent, cu un orizont cultural mai vast, care pune preț pe date concrete și nu pe vorbe. De fapt, se știe că explicarea exactă a însușirilor mărfii constituie modul cel mai adecvat de a i se face o bună reclamă, pentru a determina decizia cumpărătorului.Dar explicația — competentă, calificată — a unui produs mai are o latură, care corespunde unei sarcini majore a activității comerciale. Deoarece comerțul nu este un mijlocitor pasiv între industrie și publicul consumator, ci are rolul de a pune în circulație produse noi, de a crea prin aceasta necesități noi, exercitînd astfel o acțiune de îndrumare a opiniei cumpărătorilor. Lucrul acesta este cu atît mai evident astăzi, cînd cuceririle tehnicii și științei se con-

contact al cumpărătorului cu noul produs, expus în vitrina magazinului. Și cine altcineva decît lucrătorii comerciali, care prezintă și vînd aceste produse, trebuie să dea. la toate întrebările posibile, răspunsuri edificatoare, competente ? Mai mult. Sînt cazuri cînd ei trebuie nu numai să dea lămuriri — să sfătuiască — dar să învețe pe cumpărător cum să mînuiască un aparat mai complicat — aspirator, frigider, atrăgîndu-i atenția asupra unor defecțiuni posibile în condițiile unei îndelungate.Ca vizitator al cele mai diverse din provincie, fie mărturisesc că nu încîntat de amabilitatea și precizia cu care vînzătorii răspundeau la cele mai neprevăzute întrebări ale solicitanților. Ele se pînă ță — două dînd după muzicăDar tocmai existența unor asemenea împrejurări, cînd îți face plăcere să te afli în postura de cumpărător, scoate în evidență, prin contrast, și o seamă de situații cărora cu greu poți să le dai vreo explicație. Fiindcă ce altă reacție decît nedumerirea îți poate provoca răspunsul : „Nu cunosc" sau „nu știu" — pe care ți-1 dă cu candoare lucrătorul din comerț în legătură cu date elementare privind un articol expus spre vînzare în raionul său ? Mai ales cînd nici nu e vorba măcar de niște chestiuni complicate. Mi s-a întîmplat să întreb, la una din cofetăriile bucureștene, plasate central, amănunte cu privire Ia sort nou de ciocolată.— Citiți ce scrie pe pachet mi-a răspuns vînzătoarea.— Asta am făcut. Dar vreau știu dacă adaosul de alune este sub formă sau nu ?— Nici eu nu știu — cu inocență interlocutoarea. N-am mîncat din ciocolata asta.Cum să cataloghezi o atare atitudine ? Nepăsarea se învecinează cu o lipsă de interes, de elementară curiozitate omenească de a ști ce se află în pachetele care-ți trec prin mîini de zeci de ori pe zi. La fel ca în cazul ospătarului, care, întrebat despre un vin înscris pe lista de bucate, a răspuns cu o sinceritate dezarmantă : „Nu știu, că eu nu mai beau vin de ani de zile. Sînt bolnav de ulcer"..,Dacă el nu știe, care e ospătar, atunci cine să răspundă ? Doar asta privește direct munca lui, pentru care primește salariu. Ce s-ar întîmpla dacă fiecare dintre noi, la locurile noastre de muncă, am da asemenea răspunsuri ?Fără îndoială, cei care citesc a- ceste rînduri vor spune că situa-

refereau și la unele detalii de nuan- de pildă la deosebirea între aparate de radio, recoman- clienților tipul mai potrivit, cum aceștia erau amatori de ușoară ori simfonică.

țiile relatate se referă la niște cazuri mai puțin frecvente. Posibil. Le-am redat însă pentru a scoate în evidență, mai reliefat, care sînt consecințele unor asemenea răspunsuri superficiale, incompetente asupra cumpărătorului. Și nu rareori această superficialitate poate provoca chiar pagube efective.Așa, de pildă, vînzătorul îți recomandă un abajur nou, din plastic, dar „uită" să-ți atragă atenția că acesta nu poate fi folosit decît la becuri nu prea puternice. Ne- cunoscînd acest amănunt, constați cu stupoare cum faimosul obiect, numai după un sfert de oră de la instalare, se transformă într-o masă informă, semănînd cu o felie de cașcaval la capac. Sau pățești ce a pățit gospodina care, neavertizată la timp de lucrătorul din comerț, a pus la fiert o țesătură din fire sintetice. A scos lighean un fel de sită.Desigur că aceste anomalii la bază graba, superficialitatea, neglijența care — nu mai e nevoie s-o spunem — trebuie înlăturate, prin muncă educativă, măsuri organizatorice. Dar ele denotă încă o anomalie, asupra căreia vrem să atragem în special atenția. în multe întreprinderi și unități comerciale încă e subapreciată activitatea de instruire sistematică, temeinică a lucrătorilor comerciali. Sînt articole care pătrund pînă în rafturile magazinelor, prin întreaga filieră comercială, fără un studiu mai amănunțit al prospectelor, fără ca factorii responsabili — și în primul rînd șefii de unități — să instruiască personalul caro vine în contact direct cu clientela. Și lucrul acesta ar trebui făcut sistematic, așa cum ne-au atras atenția oameni competent, specialiști în merceologie pe care i-am consultat. Mai mult, șefii de unități ar trebui să controleze îndeaproape cum se dau explicații asupra mărfurilor aflate în vînzare, fiindcă nivelul acestor explicații constituie unul din criteriile bunei deserviri de care ei răspund în mod nemijlocit.îmbunătățirea activității comerciale sub acest aspect, așa cum ni s-a sugerat, presupune și inițierea unor măsuri cu caracter mai general, care se referă la îmbogățirea învățămîntului de specialitate cu cunoștințe din domeniul tehnicii, fizicii, chimiei etc., pentru ca lucrătorii comerciali să poată înțelege mai bine și să poată explica la rîndul lor în mod competent caracteristicile produselor. Fiindcă orice anomalii, din categoria celor care le-am semnalat mai sus, aduc prejudicii nu numai unității comerciale respective, ci și eforturilor industriei u- șoare de a diversifica gama de produse, de a crea noi sortimente, dacă acestea nu sînt valorificate tocmai în faza decisivă, cînd trebuie să intre în posesia celor pentru care au fost realizate, în posesia consumatorilor.
Vasile N1COROVICI

Tn cîteva clipe, după ce se introduce în aparat o fisă specială, paharul cu sirop este servit. (Auto
matul a fost montat în apropiere de chioșcul cu dulciuri ain piaja Universității din Capitală, de 

unde se pot procura fisele amintite) Foto : A. Cartojan

La 15 septembrie Intră în vigoare un nou orar al curselor interne TAROM, valabil pînă la 31 martie 1967. Vor avea loc curse zilnice de pasageri pe liniile București-Cluj, Bucu- rești-Deva, București-Sibiu, București-Oradea, București- Craiova-Timișoara-Arad, Bucu- rești-Constanța, București-Tg. Mureș. Pe distanțele Bucu- rești-Cluj-Baia Mare și direct București-Timișoara avioanele vor circula și duminica. Celelalte două curse zilnice spre Constanța vor fi menținute pînă la 30 septembrie, respectiv 15 octombrie. în afară de cursele zilnice amintite mai sus vor mai funcționa următoarele legături cu avionul: în zilele de luni, miercuri și vineri pe traseele aeriene București-Cluj-Satu Mare și București-Bacău-Suceava ; iar în zilele de marți, joi și sîm- bătă, pe liniile București- Bacău-Iași, București-Tg. Mureș, București-Tulcea.Cursele regulate pentru transportul mărfurilor vor avea loc după cum urmează : luni și vineri pe ruta București-Tg. Mureș-Cluj-Oradea ; marți, joi și sîmbătă pe ruta București- Timișoara-Arad iar în zilele de miercuri, transporturile se vor face pe linia București- Bacău-Iași.

Izbucul din satul Călugăriîn satul Călugări (din regiunea Crișana), pe un platou calcaros, acolo unde munții Muma Codrului îșl dau întîlnire cu cei ai Bi- hariei, se găsește un izbue numit și „izvorul miraculos*’. Sun streașină ocrotitoare a crengilor unui fag bătrîn se află gura izvorului. El iese din stîncă, printr-o scobitură de forma unei putini adîncl de un metru. Și-a săpat singur și fîntîna și scocul în stînca de calcar cenușiu, fiind considerat o raritate mondială. Cel care poposește mai mult în apropierealui, constată că este un vor intermitent. în timpul pausului**, putui de piatră este gol. Doar cîtiva stropi de apă strălucesc în fundul lui. Un șuierat prelung vestește sosirea apei. După două minute, fîntîna e plină și apa începe să se rostogolească în valuri prin scoc, spre pîrîu, for- mînd în cădere o cascadă încîntă- toare. După ce încetează forfotea.' la, nivelul apei scade dînd impresia că s-ar întoarce înapoi de unde a tîșnit. Opririle se succed la intervale scurte. Ele sînt mai dese primăvara, ca și în toamnele tîr- zii, mai rare către sfîrșitul verii, începutul toamnei și în mijlocul iernii.

tz- „re-

BAIA MARE (coresp. „Scîn- 
teii"). — în preajma începerii 
noului an de învățămînt, con
structorii maramureșeni dau în 
folosință noi localuri de școli. în 
cartierul „Viitorului" din Satu 
Mare s-a terminat construcția 
unei școli cu 16 săli de clasă, 
precum și laboratoare, săli pen
tru diferite activități. Noi școli 
cu 4 săli de clasă au fost termi
nate zilele acestea în cartierul 
Sugău din orașul Sighetu Mar-

mafiei și în comuna Tarna Mare 
din raionul Oaș. La Mădăras, La
zuri, Chechiș, Sighetu Marmației 
și în alte locuri, constructorii e- 
fectuează în prezent ultimele fi
nisaje la noile săli de clasă, care 
vor fi gata pînă la 15 septembrie. 
In total, rețeaua școlilor de 
ani din regiunea Maramureș 
îmbogățește anul acesta cu 
săli de clasă. Pentru asigurarea 
mobilierului necesar s-au inves
tit 4 829 mii lei.

PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — Sfaturile populare din comunele și raioanele regiunii Ploiești au i- nițiat în cursul acestui an numeroase acțiuni gospodărești și de înfrumusețare a localităților, la care au participat zeci de mii de cetățeni, în frunte cu deputății. în sate și orașe, mai ales din raioanele Tîrgoviște și Buzău, s-au construit 16 km de străzi și 500 000 mp trotuare. în raioanele Cislău, Telea- jen, Buzău s-au construit și reparat peste 110 km drumuri comunale. Au apărut, în această vară,- numeroase spații verzi și parcuri noi în orașele și comunele regiunii, amenajările de zone verzi în- sumînd peste doua milioane m.p, Fruntașe în aceste acțiuni sînt ra-

ioanele Rîmnicu Sărat și Cîmpina. Tineretul de la sate a muncit voluntar pentru a-și asigura condiții de sport în aer liber. Astfel,.în comune s-au amenajat 180 noi terenuri- de fotbal, volei, piste de alergări, popicării.Valoarea tuturor lucrărilor realizate prin munca patriotică plină de entuziasm a cetățenilor se cifrează la peste 100 milioane lei, iar numărul orelor de muncă se ridică la 33 milioane. într-o recentă ședință a comitetului executiv, al sfatului popular regional Ploiești, au fost evidențiați deputați și președinți ai comitetelor executive care au desfășurat o intensă activitate pentru reușita acțiunilor ob- . șteșt-i întreprinse.

Dezvoltarea continuă a avuției materiale, ridicarea nivelului de trai al populației favorizează sporirea natalității și permite tuturor familiilor să-și crească copiii în condițiile cele mai bune, în ce o privește, știința medicală are datoria să vegheze permanent la sănătatea familiei, să descopere și să prevină tot ceea ce ar putea dăuna copilului, mamei, familiei. Iar printre factorii care pot săpa la fundamentul acestei celule vitale a societății se numără fuga femeii de obligația firească de a deveni mamă. Căci familia presupune în primul rînd prezenta fe- meii-mame, a acelei femei care își exercită toate instinctele cu care a dăruit-o natura și, valori- ficîndu-Ie, investește în tinerele vlăstare energie, răbdare, sentimente de a- fecțiune, care îi dau o nebănuită senzație de împlinire.O femeie pătrunsă de sentimentul rolului nobil pe care îl are în natură și în societate va cîntări cu seriozitate pe care o avea sau pentru că, de aceasta tatea ei. fericirea în căsnicie. Copilul, durînd în părinți o „lumină ca încrederea** cum nea Lucian Blaga, adesea la modificări toare în viața și mentalitatea acestora, le configurează noi sensuri ale existentei.întîlnim șî destule situații în care principalul vinovat este soțul, care — contrar obiceiurilor acestui pămînt. potrivit cărora semnele unei vieți sînt întîmpinate cu mai mare bucurie — fuză să reacționeze atare la vestea venirii pe lume a unui urmaș. Une-

ori, amenințată, nedemn, chiar cu despărțirea, dacă va „lăsa copilul**, femeia abdică de la datoria de a fi mamă.Nu sînt rare nici cazurile cînd amîndoi — și meia și scuză că copil, că sarcina prea grea și aduc diferite alte motivări care nu pot justifica în nici un fel o concepție ce favorizează o sterilitate voită.Aceste deviații care apar în familie și care țin de o mentalitate greșită, au uneori consecințe imediate în domeniul sănătății femeii. De aceea consider că nu poate fi decît deosebit de folositoare munca educativă în direcția dezvoltării la femei a dorinței de a fi mamă. Opinia publică trebuie să aibă în acest sens un roj mai energic decît pînă acum.Care trebuie să fie o- biectul acestei acțiuni educative concentrice, ce pericole trebuie să preîntâmpine ea ?Maternitatea e în firea naturii omenești a femeii. A încălca legea naturii, a lipsi organismul de o funcție specifică înseamnă a dăuna puternic sănătății organismului. Cu cît organele de procreare vor fi stânjenite în activitatea lor, cu atît fiecare dintre celelalte organe își va modifica funcția, deviind în plus sau în mi-

In multe sate fi co
mune din raionul Stre
haia, ca urmare a lu
crărilor executate în ul
timii ani pentru extin
derea rețelei electrice, 
a crescut simțitor nu
mărul celor ce doresc 
să-fi introducă lumina 
electrică în locuințe. Și 
în orașul Strehaia sînt 
destui locuitori care au 
de executat diferite lu
crări la instalațiile inte
rioare de lumină elec
trică.

Din păcate, așa cum 
am mai semnalat re
dacției cu cîteva luni 
în urmă, aici la Stre
haia oamenii nu au cui 
să se adreseze pentru 
rezolvarea unor astfel 
de cereri, deoarece 
acestea se primesc nu
mai la centrul de ex
ploatare din Tr. Seve
rin. Prin urmare, pen
tru a depune o simplă 
cerere, vrînd-nevrînd, 
trebuie să mergi cale 
de peste 100 de kilo
metri, să cheltuiefti 
bani cu autobuzul sau 
cu trenul, să pierzi cel 
puțin două zile I De 
multe ori însă nici du
pă o astfel de cheltu

ială nu te alegi cu 
mare lucru, pentru că 
lucrătorii centrului de 
la Tr. Severin nu pot 
stabili costul lucrărilor 
decît după ce se adre
sează... celor ce deser
vesc rețeaua electrică 
din raionul Strehaia. 
Cu alte cuvinte, ne 
deplasăm atîta cale 
pentru a ne întoarce 
exact în locul de unde 
am plecat I De ce oare 
este pusă atîta lume pe 
drumuri, cînd lucrurile 
s-ar putea rezolva foar-

te simplu dacă cererile 
respective ar fi primite 
fi rezolvate la Strehaia? 
Am făcut în mai multe 
rînduri o asemenea 
propunere întreprinde
rii regionale de electri
citate Oltenia. Ni s-a 
dat dreptate; s-au fă
cut promisiuni ferme 
că se vor lua măsuri. 
Promisiunile au rămas 
însă promisiuni

de prof, emerit dr. 
N. Const. STANCA

nus față de activitatea normală. O femeie care nu trece prin maternitate nu ajunge niciodată la deplina „înflorire1*. Dimpotrivă, multe dintre celelalte mecanisme ale organismului sînt afectate negativ. Se produc dezechilibrări glandulare și nervoase, unele greu re

mediabile, care se repercutează chiar asupra copiilor pe care femeia ar vrea să-i aibă, dar de- acum tîrziu, după „prima tinerețe".întreruperile de sarcină repetate sînt deosebit de dăunătoare, sînt repercusiunile tor întreruperi de nă repetate ? E obare pe care ar trebui să și-o pună fiecare femeie. Deși răspunsul intră în domeniul strict al specialității ginecologice, totuși e necesar ca vreo cîteva fragmente din ca-

NOTA REDACȚIEI:
a. c. redacția ziarului nostru a trimis întreprinde
rii regionale de electricitate Oltenia o sesizare 
asemănătoare celei de mai sus. Conducerea acestei 
întreprinderi ne-a comunicat că s-a hotărît „înfiin
țarea unui centru de instalații interioare în orașul 
Strehaia... care va funcționa începînd cu data de 
S0.VU.W66. în felul acesta — se arată mai depar
te în răspunsul primit — se vor evita deplasările 
inutile ale cetățenilor la Tr. Severin, crescînd în 
același timp fi operativitatea în ce privefte execu
ția instalațiilor interioare" într-adevăr, acesta era 
rezultatul dacă înființarea centrului de la Strehaia 
nu s-ar fi făcut numai pe hîrtie. Semnînd răspun
sul menționat, directorul întreprinderii, M. Stoi- 
chița, și inginerul șef, Gh. Udangiu, cred că și-au 
făcut datoria ? Oare semnătura nu-i obligă să ia 
efectiv măsurile practice pe care le-au comunicat 
ziarului ?

Ghețarul de la VîrtopIn alt sat, la Casa de Piatră, din raionul Cîmpenl, natura-arhitect a zămislit un ghețar cunoscut sub numele de peștera „Ghețarul de la Vîrtop". In această zonă se găsesc șl peșterile Coiba, precum și ponorul văii Gîrdișoara și tzbucul lui Fileu. Descoperită nu de mult, peștera se deschide cu o sală de gheață al cărei tavan are o înălțime între 3 și 4 metri. în centrul sălii sînt lacuri înghețate și coloane de gheată prezente aproape în tot timpul anului. Cea de-a doua sală — o rară zentate uriașe, peșterii i baldachine, balcoane, pagode. Demn de menționat este că toate aceste splendori sînt Intacte. Aici se vor face cercetări asupra dinamicii peșterilor cu gheată din tara noastră

pitolul acestui fie cunoscute sate în păturile mai largi cu speranța că vor ajuta la posibilitatea ca femeile să-și poată a- naliza ele însele problema sarcinii și a copilului. Nu vorbim de cazul cel mai nefericit în care s-au făcut intervenții nereușite. Chiar în mîinile cele mai experimentate operațiunile acestea repetate pot avea urmări dintre cele mai neplăcute. Procesul natural al fluxului lunar, diminuîndu-se treptat pînă la dispariție și pro- vocînd o slabă regenerară a celulelor specifice, duce la o serie de tulburări ca : dureri articulare, îngrășare progresivă, migrene; palpitații, insomnii, instabilitate nervoasă și altele. Mai mult: sînt afectate direct organele de reproducere la care apar pe diferite porțiuni ob- struări și lipiri însoțite de suferințe îndelungate și uneori destul remediabile.treruperi de sarcină în tinerețe duc rea unorgenerează avorturi spontane. Ultimele se produc stereotip la aceeași vîrstă a sarcinii la care s-au comis întreruperile anterioare, voite. Chiar și complicațiile care par a. fi banale pot genera totuși o sterilitate temporară și chiar definitivă.. Practica medicală indică drept

cauza cea mai frecventă a sterilității inflamația survenită după avort, chiar dacă aceasta are o formă de manifestare redusă, căreia uneori femeia nu-i dă nici o importanță. Dat fiind că întreruperea sarcinii implicații, de grave asupra sănătății femeii, e de dorit ca ea să nu se mai practice.Nerespectarea acestor condiții și apariția sterilității creează alte inconveniente între soți. Femeia suferă acum chiar moralmente de lipsa u- ' nui atribut fundamental, mai ales dacă soții încep să dorească copilul și acesta nu apare. Medicii specialiști sînt chemați de data aceasta să vină în ajutor pentru a repara greșala comisă de femeia care a luptat pînă atunci contra obligației suverane pe care o are.Dacă femeile înfloresc fizic și sufletește cînd do- bîndesc un copil, practica zilnică ne aduce în contact cu numeroase cazuri în care imposibilitatea de a purta sarcina — fie chiar și temporar — creează o stare psihică depresivă ce se repercutează negativ în viața milială și socială.Problema pe care încercat s-o abordăm rîndurile de față așadar, cu atît mai importantă cu cît ea nu este de ordin strict individual, ci și de interes general. Țara are nevoie de copii sănătoși și de aceea ocrotește prin lege mama și copilul, înconjurîndu-i cu nețărmurită dragoste și atenție. încă o dată, femeia nu trebuie să uite că dreptul de a-și îngriji sănătatea este deopotrivă o datorie față de societate : de sănătatea ei depinde sănătatea generațiilor următoare.

Mlaștina cu borvizDespre mlaștina gu borviz de la Tușnadul Nou s-a vorbit foarte puțin pînă acum. Se găsește pe malul sting al Oltului, în preajma cantonului G.F.R. Sînt multe atracții aici. Un șirag de tufe de arini te duo pînă la Olt. Printre arini întîlnești mesteacănul subcarpatic, care-și are în acest loo punctul cel mal sudic din aria sa de răspîn- dire mondială. Sînt și alte curiozități ale naturii pe terenul mlăștinos. In jurul celor două Izvoare minerale găsim o aureolă de Saxl- fraga hiraculus, o specie arctică siberiană foarte rară de relict glaciar în Europa Gentrală.Pentru aceste frumuseți ale naturii, ca și pentru pădurea de la- rice de la Vidolm-Tulcea, ni- sipăria Hulubăt din raionul Vaslui, rezervația botanică de la Gura- Văii Vîrciorova și altele, Comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Republicii Socialiste România a făcut organelor locale recomandarea să fie protejate. Ar fi de dorit ca și toți turiștii, fără excepție, să devină ei înșiși protectori ai naturii, plini de dragoste și resped pentru frumusețile patriei.
Aurelia GOLIANU

Toamna
in excursienumeroaselora- va nor- zile, de

Răspunzînd solicitări ale turiștilor, genția O.N.T.-București organiza o excursie în dul Moldovei, de 6 cu plecarea pe data15 septembrie, și un tur al României, de 9 zile, cu plecarea în ziua de 14 septembrie, în fiecare sîmbătă vor continua excursiile de o zi și jumătate pe văile Prahovei și Valea Oltului. Tot de o zi și jumătate se organizează excursii la Brașov. Poiana Brașov și castelul Bran, iar de o zi, la hidrocentrala „Gh. Gheor- ghiu-Dej“ de pe Argeș (cu vizitarea monumentelor istorice și de artă de la Curtea de Argeș), la Poiana Brașov și Vălenii de Munte. Amatorii de drumeție vor putea merge în fiecare duminică într-o plăcută plimbare la Ostrov și la fiecare sfîrșit de săptămînă spre cabanele din Bucegi, Gîr- bova și Piatra Neamț. în perioada septembrie-octombrie solicitanților li se asigură locuri pentru mai multe zile la hotel „Sport** din Poiana Brașov hotel „Cioplea" din Predeal și la Cota 1 400. înscrierile se primesc Ia sediile filialelor din Calea Victoriei 100 și din bd. Republicii 4 și 68.
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT ÎN REGIUNEA BACĂU
(Urmare din pag. I)de îngrășăminte azotoase, medicul Gheorghe Crețu au adresat conducătorilor de partid și de stat cuvinte de salut, au exprimat hotă- rîrea muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, celorlalte categorii de oameni ai muncii din orașul și raionul Piatra Neamț de a îndeplini neabătut hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C.R. In cuvîntul său, primul secretar al comitetului orășenesc de partid, Ion Angelescu, a
„Să nu precupețim nici un efort 

pentru bunăstarea poporului!“

Intîmpinat cu aplauze puternice șl urale a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.Dați-mi voie să încep — a spus vorbitorul — prin a transmite tuturor locuitorilor orașului și raionului Piatra Neamț un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului patriei noastre socialiste !Vă mulțumesc din inimă pentru primirea călduroasă pe care ne-ați făcv'■-<?, pentru cuvintele frumoase spuse ia adresa partidului, a Comitetului său Central și a guvernului Noi vedem în asemenea manifestări, cum am constatat de altfel pe întreg cuprinsul regiunii, ca .și în întreaga țară, în uzinele, în coo- pera.tivele, în instituțiile de cultură und > ne-am întîlnit cu muncitorii, cu țăranii, cu intelectualii, o expresie a încrederii nestrămutate în partidul nostru comunist, în politica sa justă marxist-leninistă, care corespunde pe deplin intereselor poporului.Orașul dv. este un oraș străvechi. Pe aici a trăit și a dus bătălii Ștefan cel Mare — și cunoașteți ce rol important au avut luptele pe care le-a purtat în acele vremuri vitrege pentru apărarea independenței Moldovei și, prin a- ceasta, a neatîrnării poporului român. Desigur că aceste momente de mare însemnătate ale istoriei noastre merită să fie — și ele sînt — cinstite de întregul popor, stîr- nind totodată admirația vizitatorilor, care întîlnesc pe aceste meleaguri mărturiile străduințelor poporului român de a-și înălța continuu patria, din veac în veac, spre o viață din ce în ce mai bună. Prețuind trecutul de luptă pentru neatîrnarea patriei, cinstind lupta de eliberare națională și socială a poporului, lupta mișcării muncitorești și a partidului comunist, a tuturor patrioților care s-au ridicat pentru libertatea patriei, aducem prinosul nostru de recunoștință tuturor acelora care, într-un fel sau altul, au contribuit la făurirea statului român, la cucerirea puterii 

polii i de către oamenii muncii. Această cinstire o facem nu numai prin cuvinte, ci, în mod deosebit, prin munca neprecupețită pentru creșterea continuă a bunăstării patriei. Și tot ceea ce am înfăptuit în anii construcției socialiste — dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii — este chemat să asigure progresul continuu al națiunii noastre, înflorirea neîntreruptă a României socialiste !Marile cetăti ale chimiei, construite In anii socialismului, dezvoltarea celorlalte întreprinderi, hidrocentrala de la Bicaz și întregul lanț al hidrocentralelor de pe valea Bistriței sînt o mărturie a capacității creatoare a clasei muncitoare, a întregului popor care, prin munca sa, înfăptuiește neabătut politica partidului comunist de construire a socialismului, de înălțare a României pe culmi tot mai înalte ale civilizației.Arătînd în continuare că locuitorii orașului și raionului Piatra Neamț se pot mîndri cu rezultatele obținute într-un scurt răstimp, în transformarea orașului într-un oraș modern, în dezvoltarea industriei și agriculturii, și felici- tîndu-i pentru aceste rezultate, secretarul general al C.C. al partidului a spus :Toate acestea însă vă obligă, tovarăși, ca și în continuare să munciți din ce în ce mai bine. La combinatele dv. chimice mai sînt încă lucruri de îmbunătățit. Și la Uzina d.e fibre și fire sintetice, și la Combinatul de îngrășăminte azotoase trebuie ca inginerii, tehnicienii, muncitorii, organizațiile de partid să depună eforturi pentru a ridica necontenit calitatea produselor. în cursul acestui cincinal vă revin sarcini mari pentru dezvoltarea în continuare a industriei chimice în raionul dv. Este necesar
Pe locurile de obirșie a lui Creangă 

si Sadoveanu

în cea de-a doua zi a vizitei în regiunea Bacău, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Petre Blajovici și Dumitru Coliu și-au continuat călătoria, plecînd de la Piatra Neamț spre Tîrgu Neamț.Satele de pe întreg traseul s-au deșteptat încă din zori, localnicii ieșind în întîmpinarea oaspeților cu flori umede de rouă, cu ramuri de brad, cu steaguri tricolore și roșii.încă de departe, .de pe serpentinele de la Bălțătești se poate citi urarea scrisă cu litere uriașe pe creștetul unei movile: „Bine ați 

spus : Politica consecventă a partidului nostru de industrializare socialistă a țării a făcut ca și în orașul nostru să apară mari întreprinderi industriale, de însemnătate națională, care duc faima țării și a orașului pînă departe, peste hotare. Alături de aceste unități, salba de hidrocentrale construite de-a lungul Bistriței întruchipează rezultatele minunate ale politicii partidului de creare și dezvoltare a unei puternice baze energetice pentru dezvoltarea industriei.

să depuneți eforturi ca aceste sarcini să fie realizate la timp și în bune condiții.Trebuie să înțelegem, tovarăși, că ceea ce am realizat pînă acum constituie numai o bază — e drept, o bază trainică — și că mai avem multe de făcut pentru ca România să devină o țară cu o industrie puternic dezvoltată și cu o agricultură înaintată. Sîntem pe un drum bun, Congresul al IX-lea a trasat un program minunat, în primele 8 luni sarcinile stabilite de congres au fost realizate și depășite — dv. aducîndu-vă contribuția la această depășire. Și noi avem convingerea că muncitorii, tehnicienii, inginerii, toți oamenii muncii din orașul și din raionul Piatra Neamț nu-și vor precupeți nici un efort pentru a realiza în întregime obiectivele stabilite de congresul partidului. In felul a- cesta vă veți aduce contribuția activă la propășirea patriei, la bunăstarea dv. și a întregului nostru popor.înfăptuind sarcinile privind dezvoltarea economiei naționale, a științei și culturii, întărind continuu puterea României socialiste, noi îndeplinim o îndatorire națională, o îndatorire patriotică față de poporul nostru, dar în același timp și o îndatorire internațională —pentru că cu cît este mai puternică fiecare țară socialistă, cu atît mai puternic este sistemul socialist mondial în ansamblu.Vă urez încă o dată succese în activitatea dv. și vă doresc multă sănătate și fericire la toți !
Puternice aplauze și urale au 

subliniat în. repetate rînduri cu
vîntul secretarului general al Co
mitetului Central al partidului.Era aproape de miezul nopții cînd în fața modernului hotel „Ceahlău", în care au fost găzduiți conducătorii de partid și de stat, au venit mii de locuitori ai orașului Piatra Neamț, în majoritate tineret, purtînd torțe aprinse, cîn- tînd imnuri în cinstea partidului și a patriei socialiste.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Petre Bla- jovici și Dumitru Coliu, împreună cu tovarășii Gheorghe Roșu, prim- secretar al Comitetului regional Bacău al P.C.R., și Ștefan Boboș, președintele sfatului popular regional, au ieșit la balcon pentru a răspunde entuziastei manifestații a locuitorilor orașului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mulțumind locuitorilor orașului pentru această manifestație — expresie a dragostei și devotamentului față de Partidul Comunist Român — spune :Trăim vremuri minunate. Muncitorii, țăranii, intelectualii făuresc prin munca lor o epopee cum n-a mai fost alta în istoria poporului nostru. Poeții, prozatorii și artiștii au înalta datorie patriotică de a imortaliza în operele lor, cu înaltă măiestrie artistică, această minunată epopee. Sîntem siguri că poporul nostru, care i-a dat pe E- minescu și Alecsandri, pe Creangă și Sadoveanu, pe Ciprian Porum- bescu și Enescu, va ridica din rîn- durile sale noi poeți, romancieri, compozitori -— artiști care să cînte în operele lor munca, fericirea și bucuria poporului, viața sa nouă și minunată. Așa cum ceea ce construim acum va dăinui peste veacuri, tot astfel operele literare și artistice create în zilele noastre să transmită generațiilor viitoare patosul muncii eroice a generațiilor de astăzi.Conștiința și călăuza poporului nostru, a spus în încheiere tovarășul Nicolae Ceaușescu, este Partidul Comunist Român, care întruchipează cele mai înalte aspirații ale oamenilor muncii. înfăptuind politica partidului, asigurăm înaintarea națiunii noastre spre cele mai înalte culmi ale culturii și civilizației.

venit!". Urarea este reluată în salutul lor de tovarășii Nicolae Tunase, prim-secretar al Comitetului raional de partid Tîrgu Neamț, și loan Huluță, președintele sfatului popular raional.Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre Humulești, pentru a face un popas la „Casa părintească" a lui Ion Creangă. Hu- muleștenii au venit, cu mic cu mare, să-i primească.Poposim pe „ulița copilăriei". Se deschid bătrînele porți, lăsîndu-te să cuprinzi ograda, taina acestei umile case țărănești, de unde s-a ridicat, spre cinstea limbii și a 11- 

teraturii noastre, marele Ion Creangă.„Bine ați venit în casa strămoșului nostru Ion!“. Urarea este adresată oașpeților de strănepoții povestitorului, profesorul Anton Grf- goriu, însoțit de rudele familiei, coborîtoare din neamul lui Creangă. Din grădina cu nalbe, cu mă- ghiran și busuioc, un cor de humu- leșteni intonează melodia „Pupăza din tei". Oaspeții sînt invitați să guste faguri de miere, rînduiți în străchini, și să bea apă humuleș- teană din căni de lut. Ei intră apoi în tinda casei, de unde glasul lui Sadoveanu, imprimat pe bandă, reînvie clipa amintirilor, într-o lectură omagială. E aceeași vatră, același stîlp al hornului, același tablou de familie din povestire și pe care îl reînvie acum un grup de artiști amatori, laureați ai bienalei de teatru din 1965.In încheierea vizitei, în cartea de onoare a casei memoriale conducătorii de partid și de stat au scris : 
„Am poposit cu adîncă emoție la 
casa părintească a lui Ion Crean
gă, povestitor neîntrecut, artist 
remarcabil al cuvîntului, ieșit din 
rîndul celor mulți, care a înzestrat 
literatura română cu pagini fun
damentale, unice prin forța lor 
clocotitoare de viață, prin optimis
mul lor înalt, prin seva folclorică. 
Numele lui Creangă, care a intrat 
în strălucirea artei universale, se 
va înscrie ca o expresie nemuri
toare a însușirilor de talent și ge
niu ale poporului român, ridicate 
la deplina înflorire în anii epocii 
socialiste".De la casa lui Creangă, drumul urmează firul Ozanei spre comuna Vînători. De la Braniște și pînă la poalele Slătiorului, sute de tineri arcași călări, îmbrăcați în pitorești costume de epocă, îi salută cu cușmele pe oaspeți, conducîndu-i într-un impresionant alai pînă spre casa lui Mihail Sadoveanu.Am intrat într-o grădină a liniștii și reveriei, evocatoare ca o pagină din „Dumbrava minunată". Este locuința în care a stat multe veri de-a rîndul marele prozator și în care și-au găsit întrupare atîtea din celebrele pagini ale sale. Oaspeții poposesc în sălile muzeului memorial, unde se află expuse numeroase manuscrise, fotografii și fotocopii, variate documente personale, lucrări editate în țară și peste hotare, unelte pescărești, trofee cinegetice, amintiri ale clipelor de rodnic răgaz pe aceste

Popas la Minăstirea 
și Cetatea Neamțului

Evocarea trecutului istoric se întregește în drumul spre Mînăsti- rea Neamț, cînd cele 16 clopote din străvechea turlă răsună în cinstea oaspeților. Sub arcul porții. îi salută pe conducătorii de partid și de stat arhimandritul Irineu Crăciunaș, vicar al Mitropoliei Moldovei și Sucevei, arhimandritul Nestor Vornicescu, starețul Mînăstirii Neamț, Mircea Neicov, director în Departamentul Cultelor. Sînt prezenți locuitori din împrejurimi și turiști.Vizita dv. la străvechea ctitorie a voievozilor mușatini — a spus vicarul Mitropoliei Moldovei și Sucevei întîmpinîndu-i pe oaspeți — constituie pentru noi un prilej de cinste și adîncă bucurie. Restaurată prin grija deosebită a conducerii noastre de stat, ca și multe alte monumente legate de trecutul istoric al poporului nostru, Mînăs- tirea Neamț se înfățișează astăzi în fața dv. în haină nouă, păstrînd în ea cu sfințenie importante valori de ordin artistic și istoric, fiind o mărturie vie și o expresie

Oaspejii se interesează de mersul lucrărilor de restaurare a Cetăjii
Neamfului

La Uzina de fire și fibre sintetice Sâvineștidulci plaiuri moldovenești. Emilia Croitoru, directoarea muzeului, e- vocă personalitatea marelui scriitor și patriot care a fost Mihail Sadoveanu, adînca lui identificare cu destinele poporului nostru.La plecare, conducătorii de partid și de stat semnează în cartea de onoare : „Poposind la casa în 
care Mihail Sadoveanu a petrecut 
multe ceasuri de cugetare și de 
creație, aducem un profund omagiu 
genialului scriitor, marelui patriot, 
luptător cu cuvîntul și fapta pen
tru cauza celor mulți, pentru pace 
între popoare, pentru biruința o- 
rînduirii socialiste pe pămîntul 
României.

Numele lui Mihail Sadoveanu, 
minunat rapsod al eposului nostru 
național, artist de dimensiune uni
versală, va străluci de-a pururi, a- 
lături de cel al ctitorilor litera
turii noastre, dăinuind cît și 
Ceahlăul pe care-l reprezintă în 
artă".

a geniului creator al poporului român. Vă întîmpin din toată inima cu tradiționala urare „Bine ați venit!“, poftindu-vă totodată a vizita acest important monument istoric.Oaspeții se opresc mai întîi la străvechile temelii puse în vremea lui Petru Mușat, în sec.XIV, și tre- cînd apoi la edificiul ctitorit de Ștefan Voievod, în 1497. Vastele lucrări de restaurare întreprinse în anii noștri, cu sprijinul statului, i-au redat frumusețea inițială.Oașpeții vizitează apoi muzeul mînăstirii, unde se află opere artistice de deosebită valoare, argintărie și piese prețioase de pictură și sculptură create de meșterii moldoveni, precum și biblioteca mînăstirii, care cuprinde peste 12 000 tipărituri și manuscrise, valoroase incunabule românești și slavone, manuscrise ale cronicarilor moldoveni.în cartea de onoare a mînăstirii oaspeții au scris : „Vizitînd Mînăs- 
tirea Neamțului, ctitoria marelui 
Ștefan Voievod, am admirat aceas

tă mîndră zidire, aleasă podoabă 
de artă, menită să înveșnicească 
virtuțile strămoșilor noștri și glo
ria lor. Grija pentru întreținerea 
și ocrotirea acestui monument 
este o dovadă a prețuirii pe care 
statul nostru, societatea noastră 
socialistă o acordă trecutului isto
ric al poporului român".înainte de plecarea oaspeților, arhimandritul Irineu Crăciunaș a mulțumit pentru grija ce se manifestă față de acest monument istoric și a asigurat că slujitorii bisericii vor fi cetățeni devotați ai patriei noastre dragi — Republica Socialistă România.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, fe- licitînd pe cei care se îngrijesc de păstrarea valorilor existente Ia Mînăstirea Neamț, a arătat că trebuie acordată o grijă permanentă pentru buna întreținere a monumentelor istorice și de artă, care constituie bunuri naționale ce o- glindesc lupta pentru libertate și creația culturală a poporului român. Ele trebuie să servească generațiilor viitoare pentru a le arăta că România de astăzi, România de mîine urmează, peste veacuri și milenii, strădaniile tuturor celor care au contribuit la ridicarea ei. Aceasta e o obligație pentru noi toți, iar partidul și statul nostru vor sprijini în continuare acțiunea de conservare a a- cestor lăcașuri.Coloana de mașini străbate apoi din ■ nou valea Ozanei, îndreptîn- du-se spre coasta pe care se înalță Cetatea Neamțului. Conducătorii de partid și de stat se opresc

Cetățile construcției socialiste, 
mărturii peste veacuri 
ale geniului creator

Intîmpinat cu vii și îndelungi aplauze a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a spus :Ne aflăm în Cetatea Neamțului, care, secole de-a rîndul, a constituit un puternic punct de apărare împotriva acelora care au încercat să cotropească țara noastră, să împiedice poporul nostru să-și făurească o viață liberă și independentă. Istoria legendară a Cetății Neamțului — despre care au scris atît de mult cronicarii, istoricii, poeții, scriitorii, povestind eroicele fapte ale neînvinșilor plăieși — este o dovadă a forței și invincibilității poporului român. Mulți au încercat să cucerească a- ceste meleaguri frumoase și înfloritoare, dar, așa cum scria Emi- nescu, „cum veniră se făcură toți o apă ș-un pămînt". Ei nu au putut îngenunchea poporul nostru — și nimeni nu-1 va putea îngenunchea niciodată, România se va înălța tot mai mîndră sub soare ! Moldovenii, muntenii, transilvănenii — românii au fost întot-: deauna oameni pașnici, primitori, n-au rîvnit niciodată la avutul altora, dar ei și-au apărat întotdeauna cu vitejie patria, glia strămoșească, și aceasta a făcut ca țara noastră să se înalțe continuu și să devină un stat puternic, înfloritor.Cinstind tradițiile glorioase de luptă îndelungată purtată de înaintașii noștri pentru libertate națională și socială, pentru o viață mai bună, noi aducem un omagiu acelora care s-au jertfit pentru ca poporul român să-și păstreze ființa, să-și poată organiza viața astăzi așa cum o dorește el. Partidul nostru comunist, continuatorul celor mai bune tradiții de luptă națională și socială ale poporum întruchipează minunat și dezvoltă în condițiile noi ale orînduirii socialiste tot ceea ce a creat poporul nostru mai bun, de-a lungul secolelor. Rezultatele dobîndite se bazează pe cele mai înaintate cuceriri ale omenirii în știință și cultură, fiindcă numai sintetizînd și dezvoltînd pe o treaptă superioară tot ceea ce au creat mai valoros munca și gîndirea omenească sînt posibile făurirea socialismului și comunismului, asigurarea condițiilor de viață civilizată pentru oamenii muncii. De aceea, noi cinstim 

la „porțile" cetății. Pe platoul de la intrare, peste 4 000 de locuitori din Țibucani, Urecheni, Brusturi, Oglinzi și din alte comune apropiate aclamă îndelung.Directorul Muzeului regional din Bacău, Iulian Antonescu, îi invită pe oaspeți să viziteze vestigiile importantului monument istoric, zidit între anii 1374—1391 și care avea să cunoască apogeul gloriei în vremea domnitorilor Ștefan cel Mare și Vasile Lupu. Deși asediată de mai multe ori, această fortăreață n-a putut fi niciodată cucerită prin luptă. Oaspeții se interesează îndeaproape de mersul lucrărilor de restaurare ce se desfășoară în prezent și care urmează să redea, pînă în 1970, adevărata înfățișare a eroicei cetăți....Deodată, între zidurile cetății, venind parcă de peste secole, răsună jurămîntul plăieșilor lui Ștefan cel Mare evocat de Vasile Alecsandri în piesa „Cetatea Neamțului”, interpretată acum de actori ai Teatrului de stat din Bacău. Este un emoționant omagiu adus celor care au apărat timp de mai multe veacuri cu nepătată mîndrie Cetatea Neamțului, simbol al iubirii fierbinți de patrie.La sfîrșitul vizitei are loc un mare miting.Conducătorii de partid și de stat sînt salutați de Toader Irimioaia, președintele cooperativei agricole de producție Păstrăveni, și de Nicolae Tănase, prim-secretar al Comitetului raional de partid Tg. Neamț.

tradițiile, tot ceea ce are bun, înaintat, în trecutul său poporul român. Referindu-se la faptul că nu pot fi ignorate actele contrare intereselor poporului ale fostelor clase stăpînitoare, vorbitorul a spus : Noi știm să delimităm ceea ce a fost rău, tocmai pentru a nu se mai repeta niciodată — asigu- rînd ca poporul român, care a devenit stăpîn pe soarta sa, să fie veci de veci stăpînul României, să-și construiască viața așa cum o dorește el.Arătînd în continuare că în anii construcției socialiste s-au obținut rezultate importante în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, culturii regiunii și raionului, care cunosc azi o viață înfloritoare, secretarul general al C.C. al P.C.R. a spus : Regiunea Bacău, o- dinioară una dintre regiunile cele mai înapoiate, se numără astăzi printre regiunile fruntașe ale țării în ce privește dezvoltarea industrială, nivelul de viață al oamenilor muncii. Iată rezultate ale politicii marxist-leniniste a partidului nostru comunist, care își închină întreaga activitate intereselor poporului român !La noi vin mulți străini, ca turiști sau oaspeți. Ei admiră cetățile și mînăstirile, casele și locurile memoriale care vorbesc despre trecutul de luptă și muncă al poporului — dar admiră și noile cetăți industriale, științifice, culturale, de învățămînt, care sintetizează, într-o formă superioară, tot ceea ce are mai bun poporul român, talentul și priceperea sa, hărnicia și hotărîrea sa de a-și construi o viață liberă și independentă. Fără îndoială că aceste noi cetăți vor păstra și vor duce peste veaouri, pentru urmașii urmașilor noștri, vestea muncii, iscusinței și vredniciei constructorilor de astăzi ai socialismului, care, învingînd multe greutăți, n-au precupețit nimic pentru fericirea poporului, pentru ridicarea continuă a patriei socialiste pe
In seara zilei de vineri, vizita 

conducătorilor de partid și de stat 
s-a încheiat. In numărul de mîi
ne al ziarului vom relata despre 
vizita conducătorilor de partid și 

culmile înalte ale civilizației și progresului.în continuare, vorbitorul, arătînd că este îndreptățit ca oamenii muncii să se mîndrească atît pentru trecut cît și pentru cele realizate în prezent, a spus : Mai avem însă multe de făcut, avem încă în fața noastră un drum lung de muncă și luptă pentru a desăvîrși construcția socialismului în România, pentru a crea bazele trecerii la construirea societății comuniste. Toate acestea cer eforturi, muncă încordată din partea tuturor. Congresul al IX-lea al partidului ne-a trasat un minunat program de dezvoltare pentru anii următori. Am pășit la realizarea lui, iar rezultatele bune obținute pînă acum oglindesc realismul prevederilor congresului, dovedesc că ele pot fi și vor fi pe deplin înfăptuite, că în 1970 țara noastră va fi mai bogată, mai puternică, mai înfloritoare, iar nivelul de viață al poporului mai înalt. Pentru aceasta, pentru îndeplinirea în întregime a programului stabilit de congres, noi vom face totul, împreună cu întregul popor !In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Avem perspectiva clară a viitorului minunat ce se deschide înaintea poporului nostru, conștiința faptului că națiunea română, care se dezvoltă continuu, este chemată, alături de celelalte națiuni socialiste, de popoarele întregii lumi, să-și aducă contribuția la înflorirea civilizației umane, la progresul și pacea omenirii, întărindu-ne patria, obținînd succese în construcția economică, culturală-științifică, aducem în a- celași timp o contribuție de preț la întărirea forțelor socialismului, la creșterea prestigiului și autorității sale, la întărirea sistemului mondial socialist, la cauza păcii în întreaga lume. Cu cît mai puternică este fiecare țară socialistă, cu cît' sînt mai bune rezultatele țării noastre și ale celorlalte țări socialiste în construcția economică, cu atît mai mult influențează aceste rezultate dezvoltarea celorlalte popoare, lupta lor pentru eliberare națională și socială.Doresc, în Încheiere, să vă urez dv., urmașii urmașilor plăieșilor lui Ștefan cel Mare, mult succes în întreaga dv. activitate, pentru ca, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, să aduceți o contribuție tot mai importantă la înflorirea României socialiste ICei prezenți au subliniat în re
petate rînduri cuvîntarea secre
tarului general al C.C. al P.C.R. cu 
puternice și îndelungi aplauze și 
urale.

a.

In drum 
spre Homan

în continuare, se trece prin comune cu multe case noi, curate, ale căror porți falnice de lemn sînt sărbătorește împodobite. Semne ale bucuriei și ospitalității se întîlnesc pretutindeni, pînă la ieșirea din raion. La Timișești, oaspeții sînt conduși la sfatul popular din comună, unde inginerul agronom Ion Cocîrță prezintă rezultatele actuale ale cooperativei, sporite față de anii precedenți. Pentru viitor, cooperativa își propune să extindă și mai mult suprafețele irigate, să dezvolte sectorul zootehnic și producția acestuia.La ieșirea din sediul sfatului popular, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresează numeroșilor locuitori prezenți felicitări pentru frumoasele succese dobîndite, urîndu-le să obțină noi realizări în întărirea cooperativei, sporindu-și astfel contribuția la bunăstarea întregii populații.O scurtă oprire în comuna Moț- ca, din raionul Pașcani. Conducătorii de partid și de stat sînt salutați — cu prilejul scurtei treceri prin regiunea Iași — de primul secretar al Comitetului regional de partid Iași, Miu Dobrescu.Oaspeții se alătură zecilor de localnici, prinși într-o însuflețită horă a unirii.în drum spre Roman, un popas la Hanul Ancuței, locul unde altădată se întîlneau drumurile comerciale dintre Țara de Sus și Țara de Jos, unde trăgeau peste noapte și-și povesteau întîmplări cunoscuții eroi ai unor opere sa- doveniene.în întîmpinare le-au ieșit Frații Jderi, însoțiți de un grup de călăreți. în fața hanului, primitoarea hangiță îi poftește pe conducătorii de partid și de stat să se ospăteze din bucatele îmbietoare aflate pe mese. Hanul Ancuței a oferit oaspeților momente evocatoare ale vechilor obiceiuri moldovenești.Coloana de mașini se așterne din nou la drum.
Paul ANGHEL 
Paul DIACONESCU 
Nicolae VAMVU 
Constantin BLAGOVICI

de stat în raioanele și orașele Ro
man și Bacău, precum și despre 
întîlnirea cu activul de partid din 
regiune.
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arborelui științelor, tehnici noi. Profe-

trebuie să con- în co-

Nu ne putem aduce aminte de foștii noștri profesori fără ca dintre ei să nu se desprindă figurile luminoase ale cîtorva, pe care cu intuiția și sensibilitatea de atunci, cu maturitatea și înțelegerea de acum i-am socotit cei mai buni, mai competenți și mai pasionați de profesiunea lor. Prin care fapte, prin ce mijloace au reușit ei să se înscrie în amintirile noastre ?Nu lipsesc cercetări care să stabilească profilul moral și intelectual al profesorului. Unii cercetători s-au adresat școlarilor înșiși, invitîndu-i să mărturisească care ar fi profesorul ce le-ar plăcea mai mult; alții au investigat literatură beletristică sau memoriile oamenilor de seamă ; alții, în sfîrșit, au încercat să deducă chipul profesorului ideal din sarcinile pe care știința pedagogică le consacră educatorilor în școli. Anchetele printre elevi au dezvăluit preferințele pentru profesorul sever, dar și înțelegător, prietenos și

trunchiul descoperă sorul este chemat să urmeze drumul glorios al științelor, să participe la răspîndirea lor, la însămîn- țarea lor în mintea tineretului, să fie animatorul vastului proces de instruire și educare al oamenilor vremii noi.Misiunea profesorului este grea. Pedagogii nu au putut încă desluși dacă didactica este știință sau artă, strictă codificare de reguli și principii sau meșteșug artistic. Numai profesorul, în mijlocul elevilor săi, dezleagă problema. El îi poartă din treaptă în treaptă, de la o cunoștință la alta, mereu atent transformările ce la se petrec în ființa lor, plin de încredere că munca lui va fi încununată de succes. Este un optimist și un animator. Cele mai grele probleme de educație și instrucție în școală se rezolvă prin el. El este acela care ajută forțele înnăscute ale naturii spirituale din Om — aflat la vîrsta

de llie POPESCU-TEIUȘAN, prof, emerit

EB ESSESSEaB!

rofesor,

calm, tății, de vedere. Iar toate aceste calități împletite, bineînțeles, cu cultura sa bogată, solidă, cu multiple ramificații în domenii vaste. Literatura memorialistică ni-1 creionează pe profesorul stăpîn pe inima elevilor săi, învățat și metodic în predarea lecțiilor, neabătut de la obligațiile lui, demn, meticulos și punctual. Imaginea unui asemenea profesor o consemnăm, bunăoară, din amintirile poetului Ion Barbu, despre profesorul lui de matematici : „Banciu reușise să he impună o trăire matematică aproape exclusivă. Ceilalți profesori de matematici, inclusiv cei de la universitate, nu ne-au învățat, ne-au informat. Banciu însă mi-a trecut simțul lui de rigoare, mi-a sădit afectul matematic, emoția în fața frumuseții unei teoreme și patima cercetării, fără de care nu poți fi matematician. Banciu a fost omul providențial al adolescenței mele".Condițiile create de regimul socialist din țara noastră învățămîn- tului de toate gradele au atras în sfera școlii milioane de copii, practic întreaga populație de vîrstă școlară. Corpului profesoral i-au fost încredințați toți acești copii și tineri pentru a-i îndruma pe calea firească a creșterii fizice și morale, a dezvoltării personalității individuale, a formării caracterului și definirii unor înalte trăsături morale. Cu alte cuvinte, le-a fost încredințat viitorul țării reprezentat simbolic de fiecare tînără generație. Deplina înflorire a naturii umane, libera ei expansiune pînă la cele mai înalte piscuri este în timpul nostru ajutată de extraordinarul avînt al științei și al tehnicii. Omul străbate spațiile terestre cu iuțeala fulgerului, se înalță în cosmos, coboară în adîncul oceanelor, pătrunde tainele materiei, pune stăpînire pe forțele naturii, strîmtorează alungă cu totul flagelul Iilor, altădată pustietoare. țele intelectuale ale fac să răsară ramuri

pătruns de spiritul drep- exemplar din toate punctele

sau bo-For- omuluinoi pe

ÎN VITRINELE

ClM'ARl 
knMANiU

o CINTARE ROMÂNIEI se tulează antologia recent apărută în Editura pentru literatură în care sînt reunite pagini vibrante ale scriitorilor și cărturarilor noștri închinate ideii de unitate națională a poporului român și dragostei sale de patrie. Studiul introductiv al volumului este semnat de prof. dr. G. C. Nicolescu.® în aceeași editură au apărut volumele CONȘTIINȚA POETULUI VERSURI priiizînd paginilirica

® Editura pentru publicat o nouă ediție — în două volume — din VERSURILE lui 
Tudor Arghezl.

de Dumitru Corbea și de Sanda Movilă cu- reprezentative celor doi autori.Romane : PAMÎNTUL 
de Nicolae Jlanu,

Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, Academia Republicii Socialiste România și 
Uniunea Scriitorilor, în cola
borare cu diferite instituții cul
turale, organizează intre 15—20 
septembrie, in Capitală și in 
[ară „ZILELE GEORGE COȘ- 
BUC". In această perioadă vor 
avea loc numeroase manifes
tări consacrate împlinirii a 100 
de ani de la nașterea poetului 
George Coșbuc. Dintre acestea 
menționăm:

Expoziția „IMAGINI DIN 
VIATA Șl CREAȚIA LUI 
GEORGE COȘBUC", cuprinzind 
volume, manuscrise, facsimile, 
fotografii și obiecte care au a- 
parfinut poetului, organizată de 
Muzeul literaturii române.

Filmul „GEORGE COȘBUC 
— CÎNTĂREȚ AL PÂMÎNTU- 
LUI ROMÂNESC" pe care-l 
pregătește studioul „Alexandru 
Sabia". Au fost înregistrate pe 
peliculă locuri și documente 
care vor aduce pe ecran ima
gini despre viafa și opera poe
tului.

Tinerii bucureștenl vor avea 
posibilitatea să participe LA 
CONCURSURILE „CINE ȘTIE 
CÎȘTIGĂ", organizate la case
le de cultură. Întrebările con
cursului privesc lirica patrio
tică, poezia de dragoste și cea 
închinată frumuseților naturii.

copilăriei — să se deschidă ca mugurii plantelor primăvara, este sti- I mUlatorul puterilor lăuntrice ale copilului și ale tînărului, îndrumătorul acestor puteri.Peste tot, personalitatea adevăratului profesor se țese în primul rînd din trăsături morale și apoi din cele ce țin de specialitatea sa. înainte de orice, el este un fel de alter-ego al școlarilor săi : se a- pleacă cu dragoste și devotament asupra lor, nu le predă știința ci îi ajută să o descopere și, simțihdu-le prezența vie în orice clipă a orei de clasă, îi ajută să crească în putere și deprinderi ale minții, neobosit. Rolul de animator dedicat cu trup și suflet educației tineretului se vădește, tot așa ca în orele de clasă, în activitățile auxiliare ale procesului instructiv-educativ, cum sînt cercurile de elevi constituite în jurul unor teme de literatură, artă și știință, micile societăți literare, organizarea de reprezentații teatrale înlăuntrul școlilor, organizarea de competiții culturale pe diferite teme. Se vădește, apoi, în sprijinul pe care îl dă individual elevilor -cu înclinări speciale către anumite discipline. Este cunoscut caracterul funcțional al aptitudinilor, tendința lor către ceva, nevoia de a se afirma. Dacă profesorul intervine în perioada lor cea mai sensibilă, aptitudinile se dezvoltă și se maturizează. Sprijinul căpătat de la el în asemenea împrejurări este de multe ori hotărî tor.A deștepta în școlari puterile lor native, sporindu-le prin exercițiu, este un act de răbdare, migală și simț de răspundere. Forța profesorului trebuie să stea nu în comandament, ci în sugestie și în cuvîntul care farmecă, în măiestria cu care apropie cele mai aride probleme de mintea elevilor săi, în dăruirea totală și plină de sinceritate pentru ridicarea mediului școlar la cel mai înalt nivel de manifestare culturală. De la ținuta vestimentară pînă la gestul cu care își însoțește demonstrațiile, prezența lui în fața pupitrelor, drept și neclintit, sau la tablă, inspiră respectul și admirația școlarilor.Este cu neputință să ni-1 închipuim pe profesorul ale cărui trăsături am încercat să le prindem mărginindu-și activitatea numai între zidurile școlii. Activitatea lui creatoare se prelungește dincolo de ele, pînă în ambianța socială a instituției. S-au cîștigat multe bătălii, s-au cucerit multe poziții socotite pierdute, atrăgînd familia în sfera de acțiune a profesorilor. Părinți nepăsători de soarta copiilor lor au fost aduși pe calea cea bună, au fost lămuriți asupra sarcinilor lor de educatori și asupra necesității de a colabora Cu școala la creșterea copiilor lor. Dar nu numai în cazurile negative acțiunea profesorilor în rîndul familiilor este de absolută trebuință. Sînt familii cu copii silitori, înzestrați și buni la carte, care solicită sfaturi cu privire la diferite aspecte ale muncii de acasă a copiilor, cu privire la cele mai bune mijloace de orientare a lor pentru viitor. Nu uităm, totodată, că vîrsta adolescenței pune părinților multe probleme în fața cărora ei rămîn de multe ori dezarmați. A- pelul Ia profesorii școlii este salutar și absolut necesar. Se înjghebează astfel în jurul școlii un front pedagogic care unifică preocupările cadrelor didactice cu acelea ale părinților.Profesorul animator este astăzi tipul educatorului legat de năzuințele propriului său popor și dc cerințele contemporaneității. Modelul lui îl aflăm în numeroase exemple în trecutul școlii romă nești, îl găsim multiplicat în mii și mii de exemplare în învățămîn- tul nostru de azi. Și activitatea sa va reîncepe în fiecare toamnă, o- dată cu fiecare start de an școlar, la fel de entuziastă și hotărîtă, cu aceeași prospețime ca în prima zi cînd a pășit la catedră, în plus cu competența și perfecțiunea pe care le dau experiența repetată de la o promoție de elevi la alta.

ERA ZI DE VARA PÎNA-N SEARA de Marin 
Bucur (Editura pentru literatură), CRONICA DE RĂZBOI de Aurel 
Mihale (Editura militară).

• Dintre ultimele apariții în colecția „Luceafărul" amintim volumele de schițe și povestiri NUNTA DE ARGINT de Ana Bar
bu (Editura pentru literatură), NU TE LAȘA NICIODATĂ de Sînzia- 
na Pop, PÎINEA ȘI BICICLETA de 
Ion Bălăceanu (Editura tineretului) și PROPUNERI PENTRU O F’ÎNTÎNĂ, versuri de Ion Pop (E- ditura pentru literatură).

0 Volume de schițe și povestiri : PE SCARA VAGONULUI de 
Nicolae Țic (Editura tineretului), SCHIȚE OARECUM VESELE de 
Tudor Mălnescu, BLANA DE FOCA de Mala Belclu (Editura pentru literatură) și volumul de reportaje ORAȘUL LUI PINTEA de Mihai Negulescu (Editura tineretului).

Cine răsfoiește cîteva dintre ultimele volume a- părute în colecția „Scriitori români" de la Editura pentru literatură nu poate să nu rămînă plăcut surprins de sumarele foarte cuprinzătoare, de bogatul aparat critic, de notele, variantele și bibliografiile care însoțesc aceste impunătoare tomuri legate în mătase aurie. Colecția „Scriitori români", care cu ani în urmă se caracteriza printr-o lipsă de unitate a concepției și prin destule inegalități de realizare, se înfățișează acum la un înalt nivel științific, fapt care ne obligă să-i a- cordăm o atenție sporită și să medităm încă o dată pe marginea profilului și țelurilor ei. Oricare din edițiile apărute se recomandă fie ca ediții integrale (Pavel Dan), fie ca selecții care cuprind a- proape întreaga operă (I. A. Bassarabescu), fie ca „cea mai largă culegere" din opera respectivă (A. Pann, Al. Vlahuță, Delavrancea). Tendința pozitivă a editorilor de a scoate la lumină și alte aspecte importante din activitatea scriitorilor din trecut, ca de exemplu corespondența, publicistica,

memorialistica, se însoțește în majoritatea cazurilor cu remarcabile e- forturi filologice și istori- co-literare. Se observă o grijă susținută în alegerea și îngrijirea textului, în stabilirea variantelor și întocmirea notelor, a bibliografiilor, glosarelor și indicilor. Edițiile monumentale ale unor emi- nenți editori ca Perpessicius au creat o adevărată școală, prin care se vede că au trecut cu folos istoricii literari mai tineri ca Cornel Regman, T. Vîrgolici, Radu Albala și I. Fischer, autori ai unor bune și uneori excelente ediții. Pasiunea se conjugă la fiecare cu informația temeinică, obiectivă, cu tendința de a comenta date noi, inedite.Spiritul critic și simțul estetic sînt prezente și în cadrul studiilor introductive, unde se efectuează în fond sinteza întregii cercetări. Dacă prefețe precum acelea semnate de Perpessiciuș la ediția Eminescu, de Paul Cornea la A. Pann, de Cornel Regman la Pavel Dan sau de T. Vîrgolici la I. A. Bassarabescu ne pun în fața unor noi puncte de vedere sau a unor sinteze originale, prefața la

ediția Delavrancea (autoare Emilia Milicescu). rămîne în multe privințe deficitară. Deși documentată pînă la detaliu, autoarea nu izbutește să întreprindă o analiză estetică, rezumîndu-se la considerații generale și nu o dată sociologiste.Cu excepția unui astfel de accident (și e vorba numai de prefață, pentru că ediția e merituoasă), colecția „Scriitori români" evidențiază un considerabil nivel științific, apropiindu-se șl uneori confundîndu-se colecția edițiilor critice. Faptul trebuie fără îndoială.

actuale, români" un nu- să se acade- lasă de

cu

întrebări:

13,30 /

ușor de inia sistemul introducerii se menține

din cusături, și cu val- în interior.
— Întîi, s-a recurs la electromagnet. apoi la mici motoare e-

— Ce considerente v-au 
condus la ideea creării unei 
„inimi artificiale" ? în ce sta
diu se află aceste cercetări în 
lume ?

— Ce
gie ar putea fi folosită pen
tru a pune în funcțiune o a- 
semenea inimă ?

Interviu cu prof. dr. 
Willem J.

directorul secției organe
din Cleveland

slabe, prea grele și multă căldură. In- dat o sugestie ne- folosim în locul e-

Experiențele unor cunoscuți medici francezi, englezi, japonezi și americani avînd drept scop crearea de inimi capabile să înlocuiască într-o zi inima omenească se situează tot mai mult în atenția lumii științifice mondiale. Recent, savantul american dr. Willem J. Kolff a Tealizat un cord din material plastic cu care a menținut în viață 31 de ore un vițel căruia îi înlocuise inima. Pentru a cunoaște și alte amănunte asupra acestor experiențe, redactorul nostru George Cuibuș a adresat savantului american cîteva

— Folosirea mașinilor inimă- plămîn în timpul operațiilor a intrat în zilele noastre în practica medicală curentă Cu ajutorul lor, chirurgul poate opera ore în șir pe inima uscată, fără ca circulația sîngelui să fie întreruptă. Experiențele de această natură au condus încă acum două decenii pe unii medici și cercetători la ideea înlocuirii inimii pacientului muribund cu o inimă mecanică, implantată direct în piept și în stare să preia funcția inimii naturale.Transplantarea unui rinichi sănătos de la o persoană la alta este astăzi posibilă. în multe clinici din lume s-au transplantat cu succes un mare număr de rinichi care, în unele cazuri, au funcționat timp de mai mulți ani. Judecind după experiențele de pînă acum, pe animale, operația de transplantare a inimii pare să prezinte mai puține dificultăți, în ce privește reacția țesuturilor, decît în cazul rinichilor. Totuși transplantarea de inimi conservate nu va reuși nicicînd să facă față numeroaselor necesități. Soluția cea mai promițătoare pare a fi construirea unei tificiale. în 1957 s-a clinica din Cleveland, ma dată, o astfel de Inima cu o tă cu malul minute. Acesta a fost începutul a numeroase alte experiențe.

controlată a organismului) care permite supraviețuirea unui om a- proximativ 35 de minute, chiar dacă circulația este total oprită.Părțile principale ale inimii artificiale sîrit desigur ventriculele. Ele ar putea fi niște pungi din materia] elastic, eventual dintr-un cauciuc special, în stare să reziste la acțiunea lichidelor și substanțelor din corp. Acest material nu trebuie să provoace coagularea Sîngelui, nici să fie vătămător sau stimulator pentru celulele sau țesuturile corpului (adică să nu determine apariția de excrescențe canceroase). Materialul cel mai corespunzător pe care l-am găsit pînă în prezent este un cauciuc cu siliciu, numit ,,silastic". Din a- cesta s-au realizat cîteva tipuri de inimi artificiale, turnate după un model din metal. S-a obținut astfel o „inimă" în întregime plastic, fără vele plasate

KOLFF
artificiale — Clinica
- S.U.A.

lectrice. Mecanismele electrice e- rau însă prea generau prea ginerii ne-au așteptată : sălectricității, ca sursă de energie, aer comprimat, cuprins într-un tub fin, cu diametrul mai mic decît a opta parte dintr-un inch (2,54 cm). In 1960 am început să construim astfel de inimi artificiale, acționate cu aer comprimat. Cu acestea, cîinii de experiență au trăit 27 de ore, în care timp au mîncat, au băut și s-au comportat normal. Vițelul căruia i-am implantat o astfel de inimă s-a comportat, de asemenea, excelent. Asimilarea organului artificial a avut loc în bune condiții, ceea ce ne-a determinat să sperăm în obținerea de rezultate tot mai bune. Colectivul de cercetători americani intenționează să realizeze în stadiul actual, pe baza experiențelor efectuate, o inimă artificială de dimensiuni reduse, care să poată avea loc în interiorul pungii pericardice u- mane. Totuși, realizarea unei „pompe", simple ca proiect și construcție și suficient de sigură în funcționare, pentru a putea înlocui inima omenească, aparține încă viitorului.

salutat, ca pozitiv, dar el dezvăluie și o latură vulnerabilă, care ne determină a formula o întrebare : întrucît seria edițiilor critice inaugurate la E.P.L. acum 10 ani înaintează foarte anevoios. limitîndu-se la aceiași autori (dacă nu e mai corect spus același autor: Caragiale) nu cumva editura intenționează s-o înlocuiască definitiv cu colecția „Scriitori români" ? Un răspuns afirmativ ni s-ar părea des- curajant pentru munca atît de fructuoasă depusă de editorii citați ca și de alții. Credem că o colecție cum e „Scriitori români". punînd la îndemî- na marelui public ediții științifice, nu poate fi decît în parte o colecție de ediții critice. E adevărat că opera unor autori ca Vlahuță, Pavel Dan. Bas- sarabescu sau a unora care vor apărea, ca G. To- pîrceanu, N. D. Cocea, se încadrează exact în cadrul colecției și că acea operă nu va forma într-un viitor apropiat o- biectul unui alt tip de ediție critică. Dar cînd e vorba de Cantemir. Fmi- nescu, Alecsandri. Elia- de, Coșbuc, devine limpede caracterul intermediar al colecției „Scriitori români". Editura procedează foarte bine atunci cînd reeditează ediția academică Emînescu sub îngrijirea lui Perpessicius. cu un aparat critic redus, pe măsura colecției, dar nu va proceda bine dacă paralel cu edițiile RădulesCu. Slavici, cedonski. Coșbuc. pregăti si ediții ce ample dinrespectivilor autori, centuînd asupra acestui

aspect, statăm totodată că, condițiile lecția „Scriitori poate reprezenta cleu din care dezvolte edițiile mice, care seprea multă vreme așteptate. Considerăm că (problema ritmului lent ■> de apariție ar trebui să preocupe editura mai îndeaproape și să impună măsuri mai ferme și mai eficiente. în planul colecției „Scriitori români" figurează de multă vreme edițiile Eliade Radulescu, I. Slavici, Duiliu Zamfirescu, pe care editura le anunță mereu, stîrnind anual curiozitatea cititorului și tot anual dezamăgindu-1. Ne întrebăm cît se va prelungi oare jocul acesta cîtuși de puțin profitabil.Planul dej apariție pe 1966—1967 al colecției „Scriitori român?*- se anunță promițător Volume cuprinzînd opera u- nor scriitori ca Ma- cedonski, Ștefan Petică, Ov. Densușianu, Hortensia Papadat Benges- cu, Ionel Teodorșanu, în sfîrșit ca Eliade îțădu- lescu, Slavici, Duiliu Zamfirescu (dacă vor reuși să fie publicați) sînt în măsură să sporească și mai mult prestigiul colecției. De asemenea, este de dorit ca într-un viitor apropiat să apară în colecția „Scriitori români" autori ca C. Negruzzi,B. P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Ion Creangă, Dobrogeanu Gherea, Dimitrie Anghel, G. Ibrăileanu, E. Lovines- cu, Camil Petrescu, Lucian Blaga, Matei Caragiale.înregistrînd cîteva pariții remarcabile fiind pusă pe temelii gure de documentareguroasă și interpretare critică, colecția „Scriitori români" se înscrie ca cel mai important organ / de difuzare la un înalt nivel științific a literaturii române din trecut, pentru literatură să-și consolideze succes, ducînd omai asiduă și mai eficientă de selectare și stimulare a colaboratorilor, în vederea asigurării unei cît mai bune ținut •$>.iin- țifice, a eliminării , arit- miilor și sincopelor în a- pariții.

a-Și si- ri-
Editura trebuie acest muncă

Eliade Mânu va criti- opera Ac-
Al. SANDULESCU

inimi ar- efectuat, în pentru pri- experiență. unui cîine a fost înlocuită „inimă artificială", acționa- aer, cu ajutorul căreia ani- de experiență a trăit 90 de
— Cum acționează un ast

fel de organ artificial 1— în esență, inima naturală acționează ca o pompă dublă, cu două cavități principale: ventriculul drept care pompează în plă- mîni sîngele venos, consumat, pentru aerisire, și ventriculul stîng care pompează sîngele reoxigenat înapoi în sistemul general circulator. Cele două ventricule se contractează simultan, expulzîndu-și încărcătura. Ventriculele sînt umplute din nou cu sînge din alte două cavități ale inimii (atriile sau auriculele): fiecare ventricul de către propriul său atriu.Inima mecanică, pentru a putea funcționa în acest mod trebuie să fie o pompă dublă, dar suficient de mică pentru a avea loc în piept. Ventriculele ei trebuie să debiteze sîngele în mod egal, fiind umplute de atrii cu o viteză bine determinată; urmînd ca acestea să se relaxeze apoi ca niște baloane. Se înțelege că inima mecanică trebuie să fie trodus și de conectat circulator. în timpul organului artificial circulația sanguină printr-o mașină inimă-plămîn sau se recurge la hipotermie (răcirea puternică și

fel de sursă de ener-
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(completare. Pă- 
i la grădină ' - -

nr. 16) — 15,30 / 
Un nasture) —

16.30 — Transmisiune de la Stadionul Dinamo din
Capitală a meciului de fotbal dintre echi- 
pele Dinamo București — Universitatea 
Cluj.

18.15 — Emisiune pentru copii șl tineretul școlar :
Filmul „Iepurașii neascultători*.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.15 — Rapsozi populari : Elena Firan din comuna

Izverna, regiunea Oltenia.
19.35 — „Cerul și pămîntul* — reportaj filmat des

pre constructorii noului oraș de pe Săsar. 
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Parada vedetelor.
21.30 — Actualitatea cinematografică.
21,45 — Film : „Sfîntul*.
22.35 — Telesport.
22,55 — Telejurnalul de noapte.

• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR 
ZBURĂTOARE — film pentru ecran panoramic : 
Patria — 10 / 12,45 / 15,45 / 18,30 / 21,15.
0 ACUZATUL NU S-A PREZENTAT: Republica 
(completare Paralele) — 9,15 / 11,30 / 13,45 / 16,45 / 
19 ; 21,15.
• THErESE DESQUEYROUX : Arenele Libertății —
19,30, Modern — 9/ 11,15/ 13,30/ 15,45/ 18/
20,15.
0 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Lu
ceafărul - 9 / 11,15 / 13,30 / 16 / 18,30 / 21, Festival 
— 8,30/ 11 t 13,30/ 16; 18,30/ 21 / la grădină — 
19,30 (la ambele completarea 23 August 1966), gră
dina „Doina* — 19,30.
O TUTUNUL (ambele serii) : Capitol — 9 / 12,30 / 
16 i 19,30 i la grădină — 20.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Bucu
rești (completare Picătura) — 9 / 11,15 /
16/15 j 18,30 / 20,45, Stadionul Dinamo — 19,30, Me
lodia — 9 / 11,15 / 13,30 I 16 / 18,30 / 21 (la ambele 
completarea Collegium Măius al Universității Iagel- 
lone), grădina „Progresul" — 19,30.
® CINEVA ACOLO SUS MA IUBEȘTE : Lumina 
(completare Știați că ?) — 8,30 i 11,15 / 13,45 / 16,15 / 
18,45 / 21,15.
O JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALB : Victoria (com
pletare Imagini din Muzeul Pompierilor) — 8,45 ; 
11/ 13,30/ 16/ 18,30/ 21.
0 SE ÎNTÎMPLĂ NUMAI DUMINICA : Central — 
8,45/ 11; 13,15/ 15,45 / 18,15, 20,45, Înfrățirea în
tre popoare — 13,45 / 16 / 18,15 ; 20,30 (Ia ambele 
completarea Vizita tovarășului Ciu En-lai în Repu
blica Socialistă România).
O MÎ1NE, MEXICUL 1 : Union (completare Orizont 
științific nr. 4) — 15,15 / 18 ; 20,45, Crîngași (com
pletare Arsura) — 15,30 ; 18 / 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.
O DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ : Doina (com
pletare Tinerețe) — 11,30/ 13,45/ 16/ 18,30/ 21, 
Unirea (completare Picătura) — 15,30 / 18 / la gră
dină — 20.

© CAZUL „D" — ION ȚUCULESCU — PAȘII POE
TULUI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 5 — PARALE
LE — BASM — COPIII, IAR COPIII I : Timpuri Noi
— 9—21 în continuare.
• FĂRĂ PAȘAPORT ÎN ȚARĂ STRĂINĂ : Giulești 
(completare Insula sclavilor) — 15,30 / 18,15 / 20,45. 
© ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIM
BANCI : Feroviar — 10 , 12,45 / 15,30 / 18,15 , 21, 
Excelsior — 8,45/ 11,30/ 14,15, 17/ 19,45 (la am
bele completarea 23 August 1966), Gloria (comple
tare Nimeni nu se gîndește la noi) — 8,30 / 11 /
13.30 i 16 / 18,30 , 21.
® JOCURI ÎNTRERUPTE : Dacia (completare Ko- 
privșcița) — 9—21 în continuare.
© CÎINELE DIN BASKERVILLE : Lira (completare 
Un nasture) — 15,30 , 18 / la grădină — 20,30.
e ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : Buzești — 15 / 17,30.
© CELE DOUĂ ORFELINE : Cosmos 
Problema) — 15,30 / 18 , 20,45, Popular 
Printre nori) — 15,30 / 18 / 20,45.
9 CLEOPATRA — cinemascop (ambele 
vița (completare Sofia înflorește) — 9 / 
19,45.
O ÎN NORD, SPRE ALASKA I — cinemascop : Bu- 
cegi — 9,30 / 12,15 , 15 / 17,45 / 20,45 / la grădină — 
19,30, Arta — 9 , 12 / 15 / 18 / 20,45 / la grădină — 
19,30, Clubul Uzinelor „Republica" — 14 / 16,15 /
18.30 / 20,45.
O COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : To
mis - 9 , 12 / 15 / 18 I 21 I la grădină — 19,15.
O COPLAN ÎȘI ASUMĂ RISCUL : Flacăra — 15,30 / 
18 / 20,30, Progresul - 15 : 17 / 19 / 21.
© BĂIEȚII DE LA TONOMAT : Vitan (completare 
Laptele) — 15,45 18 / la grădină — 20.
e SOARE ȘI UMBRĂ : Miorița (completare Orașe 
vechi bulgărești) - 8,45 / 11,30 / 14,15 / 17,30 ; 20,45. 
® SERBĂRILE GALANTE : Munca (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Argeș) — 10,30 / 15,30 ; 18 / 20,30.
• REPULSIE: Aurora — 9,30/ 11,30/ 13,45/ 16/ 
18,15 / 20,30 ,• la grădină — 19,30, Flamura — 9 / 
.11,15 / 13,30 / 15.45 ; 18,15 / 20,45.
® CA.SA NELINIȘTITĂ — cinemascop : Moșilor 
(completare Valentin Serov) — 15,30 / 18 / 20,30.
• HOȚUL DE PIERSICI : Volga (completare Coșul)
— 9 i 11 / 15 / 17 / 19,21.

(completare 
(completare

serii) : Gri-
12,45 i 16 i

© ESCROCII LA MÎNĂSTIRE — cinemascop : Vii
torul (completare Știință șl tehnică
18 ; 20,30, Ferentari (completare
15.30 i 18 i 20,45.
® MONEDA ANTICĂ : Colentina 
durea Blalowieska) — 15,30 / 18 
19,45.
© ALFABETUL FRICII: Floreasca — 9) 11,15/
13.30 i 16 i 18,15 , 20,45.
© INSPECTORUL ȘI NOAPTEA : Rahova (comple
tare Koprlvșcița) — 15,30 / 18 i 20,45.
© URME ÎN OCEAN : Drumul Sării (completare Pe 
calea înfloririi patriei socialiste) — 15,30 , 18 /
20,30.
® DRAGOSTEA ȘI MODA : Cotroceni (completare 
O zi din viața Iu! Tică) — 15,15 , 18 / 20,45.
® FANTOMAS — cinemascop : Pacea — 11 ; 
15,45 i 18 , 20,15.
O LA PORȚILE PĂMÎNȚULUI — cinemascop : Gră
dina „Buzesti" — 19,45.
0 GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop : 
Grădina „Moșilor* — 19,15.

® ANI CLOCOTITORI : Grădina „Progresul-Parc* 
(completare Politețe)

© WINNETOU — cinemascop (seria I) : Grădina 
,,Rahova* — 19,30.

® Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI 
— 19,30.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (la teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 
20, (sala Teatrului evreiesc de stat): ABSENȚA 
UNUI VIOLONCEL — 20.
© Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala. Studio a Tea
trului Național „I. L. Caragiale) : ULISE ȘI CO
INCIDENȚELE — 19,30,
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (grădina 
Boema, în caz de ploaie sala Savoy) : CU MUZICA 
E DE GLUMIT — 20.
© Circul de stat : CALEIDOSCOP-CIRC —

(grădina

20.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN

AL UNITĂȚII PROLETARE
Vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Socialist Italian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), condusă de tovarășul Dario Valori, secretar general adjunct al partidului, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Din delegație fac parte tovarășii Francesco Lami, membru al Direcțiunii P.S.I.U.P., și Antonio Costa, membru al Comitetului

Cronica zilei
SOSIREA 

REPREZENTANTULUI 
PENTRU EUROPA AL F.A.O.Vineri seara a sosit în Capitală Lamartine Yates, reprezentant pentru Europa al Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură — F.A.O. — care ne vizitează țara, la invitația Comitetului național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O. La so- 'ire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de reprezentanți ai Comitetului național pentru F.A.O., ai Ministerului A- facerilor Externe, Consiliului Superior al Agriculturii, Ministerului Industriei Alimentare și Ministerului Economiei Forestiere.

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI DE CĂTRE AMBA

SADORUL CEYLONULUIAmbasadorul Ceylonului la București, Benjamin Franklin Perera, a depus vineri dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe,

a
(Urmare din pag. I)uror reperelor care urmează să se obțină prin turnare și forjare, încă înainte de începerea prelucrării obișnuite a documentației de licență, cîștigîndu-se astfel timp pentru elaborarea tehnologiei de turnare — forjare și pregătirea modelelor de formare și a matrițelor necesare, lucrări care durează, de regulă, mult. La fel, în scopul asigurării din vreme a sculelor și dispozitivelor pentru operațiile de prelucrare la rece, tehno- logulul-șef i se pune la dispoziție desenele originale de licență.

Rezultatele eforturilor ce se fao 
într-o uzină pentru scurtarea ci
clurilor de asimilare pot fi une
ori diminuate dacă colaborarea și 
cooperarea interuzinală nu funcționează ireproșabil. în ceea ce ne privește, întreprinderile cu care colaborăm s-au achitat și se achită, în general, în mod corespunzător de obligațiile ce le revin. Sînt totuși și cazuri cînd am întîmpinat greutăți, ca, de exemplu, la asimilarea motorului 6 LDA-28 B, pentru care Uzina de pompe — București, ignorînd parcă avantajele specializării, a refuzat executarea unei pompe după documentația de licență. Anu- miți colaboratori invocă motivul că seriile de fabricație sînt mici și nu asigură rentabilitatea cuvenită. Cred că în asemenea cazuri, cînd este vorba de piese sau subansamble pentru utilaje și a- gregate de mare importanță, problema rentabilității ar trebui privită, în primul rînd, prin prisma intereselor generale ale economiei naționale. în mai mare măsură va trebui să se țină cont, la repartizarea sarcinilor de plan în cooperare, de nivelul dotării tehnice a uzinelor colaboratoare.

Există anumite probleme impor
tante în rezolvarea cărora uzina 
noastră ar putea fi mai mult spri
jinită de către forul tutelar sau 
alte organe economice centrale. De pildă, nici la noi în uzină și nici în țară nu se poate executa echilibrarea rotorului de joasă presiune al turbinei, sau echilibrarea și supraturarea rotorului de turbogenerator al turboagregatului de 50 MW. Aceste operații au făcut necesară colaborarea cu alte țări. Reglementarea problemei a _ fost însă foarte mult timp tărăgănată. O altă problemă care se cere urgent soluționată de ministerul nostru și Ministerul Comerțului Exterior este aceea a automatizării acestor turboagregate ; instalațiile respective nu au fost conr- tractate nici pînă acum cu furnizorul din străinătate.Mari avantaje oferă și folosirea organizată a altor posibilități de scurtare a diferitelor faze de asimilare, începînd cu proiectarea, pregătirea tehnologică și pînă. .la execuția propriu-zisă. Consiliile tehnice, care se întrunesc tocmai în scopul discutării și definitivării Poluțiilor constructive și tehnolo

Central, secretar al Federației Milano a P.S.I.U.P.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Prezidiului Permanent, al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

Ministerului Forțelor Armate șl ai Sfatului popular al Capitalei.
PLECAREA DELEGAȚIEI 

CRUCII ROȘII DIN AUSTRIAVineri dimineața a părăsit Capitala delegația Crucii Roșii din Austria, condusă de dr. Hans Lauda, președintele acestei organizații, vicepreședinte al Ligii Societăților de Cruce Roșie, care la invitația Crucii Roșii române a făcut o vizită în țara noastră. La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși de Anton Moisescu, președintele Crucii Roșii române, și alți membri ai conducerii organizației. A fost de față dr. Franz Irbinger, însărcinat cu afaceri ad- interim al Austriei la București.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții au avut prilejul să cunoască activitatea de Cruce Roșie în regiunile Dobrogea, Galați și în Capitală, au vizitat instituții sanitare, Combinatul siderurgic de la Galați, litoralul Mării Negre, stațiunea experimentală viticolă Murfatlar, noi cartiere de locuințe. Joi seara, comitetul executiv al Crucii Roșii a oferit în saloanele restaurantului Athenăe Palace un dineu în cinstea delegației austriece. (Agerpres)

gice ce se adoptă, pot avea un rol mult mai însemnat în acest sens. Se impune în mod deosebit 
ca în cadrul consiliilor tehnice să 
se stabilească și procedeele și teh
nologiile noi ce urmează a se apli
ca și să se treacă la experimenta
rea lor înainte de a se începe fabricația. Noi ne-am convins de a- ceastă necesitate la executarea turbinei C.S.L. 12. în ce privește tehnologia de supraturare a discurilor, tehnologie aplicată pentru prima dată în țară. Trăgînd învățămintele cuvenite, pentru executarea hidroagregatelor de 175 MW, destinate Centralei electrice de la Porțile de Fier, pregătim de pe a- cum experimentarea unor tehnologii pe care le considerăm mai dificile. Nu pot fi omise, la acest capitol, nici diversele măsuri de or
ganizare rațională și din timp a 
sectoarelor care vor prelua noile 
sarcini, de punere la curent cu 
problemele tehnice noi a cadrelor 
de ingineri, maiștri și muncitori 
care vor lucra nemijlocit la asimi
larea noilor produse.Aș vrea să aduc în discuție și o altă problemă. întrucît uzina noastră produce agregate de proporții mari, nu găsesc oportună și posibilă înființarea unui atelier do prototipuri pentru aceste agregata în sine. Ceea ce ar fi însă util est» un atelier de prototipuri, unde să se execute anumite subansamble de mare precizie pentru toate a- gregatele, precum și regulatoarele pentru turbinele hidraulice, care în prezent se importă. Existenta, în cadrul uzinei, a unui atelier de mecanică fină și prototiouri. care să rezolve radical problema executării unor subansamble sau onorați! pretențioase din punct de vedere tehnic și calitativ, ar face ca ciclurile de asimilare să fie în viitor tot mai scurte.Asimilarea noilor agregate în- tr-un timp scurt și la un înalt nivel tehnic este nemijlocit legată 
de aplicarea cu tot mai multă per
severentă a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contempo
rane, prin întărirea continuă a co
laborării cu institutele de cercetări 
științifice și de învățămînt supe
rior. Colaborarea rodnică dintre uzina noastră și catedra de mașini hidraulice a Institutului Politehnic Timișoara, cu Baza de cercetări din Timișoara a Academiei. Institutul de fizică atomică al Academiei si altele, poate și trebuie să fie larg extinsă, inclusiv în scopul. îmbunătățirii continue a activității de asimilare a noilor produse.Nu m-am referit, desigur, decît la cîteva dintre numeroasele posibilități care există în întreprinderile constructoare de mașini pentru perfectionarea și intensificarea activității de asimilare a noilor produse. Firește, sînt și altele. Fructificarea lor cît mai deplină va contribui substanțial la îndeplinirea întocmai a sarcinilor mari și complexe de asimilare prevăzute pentru perioada cincinalului.

Recepție cu prilejul aniversării

R.P.D. Coreene
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a poporului coreean — cea de-a 18-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Giăn Du Hoan, a oferit vineri seara o recepție la restaurantul „Pescăruș".Au participat tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Ștefan Voitec, Mihai Gere, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București
Vernisajul expozifiei 
de fotografii „Coreea azi"Vineri la amiază, la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din strada Mihail Eminescu nr. 8, a avut loc vernisajul expoziției de fotografii „Coreea azi", organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea cu prilejul zilei naționale a R.P.D. Coreene.La festivitatea de deschidere au luat parte Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Al. Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Sandu loan, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, Pop Simion, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, precum și un numeros public.
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Mondialele

de votai masculin
HmiaaannBnurarasK.il,tr*. ^ai.. iuw«ncev;i nimuTra

România-U.RS.S. 3-2
FRAGA (prin telefon). — Relua

rea întrecerilor grupei „A“ a con
semnat ieri mai întîi o categorică 
victorie a echipei Bulgariei în me
ciul cu Iugoslavia, încheiat în mai 
puțin de o oră : 3—0 (15—4; 15—8; 
15—8). învinșii au apărut ieri mai 
obosiți ca în prima parte a compe
tiției, deși erau după o zi de odih
nă. Motivul nu l-a putut explica 
nici antrenorul lor, la conferința 
de presă ce succede fiecare meci.

Voleibaliștii țării gazdă se pre
zintă într-o formă excelentă de la 
meci la meci. Ieri, în partida cu 
Polonia, ei au dovedit din nou re
marcabile calități individuale și 
colective. In orice alcătuire a
jucat, pînă acum, echipa Cehoslo
vaciei n-a avut fisuri, atacul și a- 
părarea funcționînd aproape ire
proșabil. Aseară, practicînd un 
joc variat, cu atacuri în forță și 
cu un bun plasament în linia a doua, 
ea și-a adăugat în palmares o nouă 
victorie continuînd să rămînă, ne
învinsă. Scor final: 3—1.

Echipa României a jucat aseară 
o „carte mare". Meciul cu U.R.S.S. 
a avut o miză deosebită, fapt re
flectat și de disputa strînsă la care 
a dat loc. Primul set, început cu 
emoție, a revenit voleibaliștilor 
noștri, după un final pasionant, cu 
15—12. In cel de-al doilea, ei încep 
de asemenea slab, apoi au o re
venire frumoasă, dar... setul e cîști
gat de sportivii sovietici cu 15—13, 
ca de altfel și următorul. Lupta 
este totuși echilibrată, cu o ușoară 
superioritate a echipei noastre, 
care cîștigă al patrulea set: 15—12. 
In următorul set, decisiv, echipa 
noastră ne amintește prin jocul ei 
hotărît, avîntat, de adevăratele po
sibilități etalate cu alte prilejuri. 
Cuplul Drăgan-Derzei parează cu 
eficacitate atacurile adverse (din 
păcate ultimul a părăsit terenul, 
accidentat), iar Udișteanu și Grigo- 
rovici, serviți excelent de omni-

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 septembrie. în 
țară : vreme schimbătoare. Cerul 
va prezenta înnorări mai accen
tuate în prima parte a intervalu
lui, cînd vor cădea ploi locale. 
Vînt potrivit. Temperatura în scă
dere la începutul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 3 
și 13 grade, iar maximele între 14 
și 24 de grade. în nordul țării, 
condiții de brumă. în București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară.

LOTO
ha tragerea Loto din 9 septembrie au 

fost extrase din urnă următoarele nu
mere :

14 6 30 84 55 9 86 11 62 56.
Premiul special : 30 55 86. 

șl alți membri al corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
(Mutarea televizată 

a ambasadorului 
R. P. D. CoreeneCu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean, Giăn Du Hoan, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene la București, a rostit vineri seara o cuvîntare la posturile noastre de televiziune. (Agerpres)

Au fost de față Giăn Du Hoan, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, și membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți reprezentanți ai corpului diplomatic.Cu prilejul vernisajului expoziției au vorbit Octav Livezeanu și ambasadorul R.P.D. Coreene.Asistența a vizitat apoi expoziția care cuprinde aproape 200 de imagini alb-negru și color, înfățișînd succese ale oamenilor muncii din R.P.D. Coreeană obținute în industrie, agricultură și construcții, realizări în domeniul științei, artei, culturii, ocrotirii sănătății, precum și frumuseți pitorești. (Agerpres)
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prezentul Drăgan, punctează în mo- 
mente-cheie din combinații subtile, 
spectaculoase. Se luptă pentru fie
care minge, de o parte și de alta. 
Conduși la început cu 4—3, volei
baliștii noștri iau apoi avantaj cu 
8—7 și îl duc mai departe pînă la 
15—10. Așadar, victorie cu 3—2 și 
mărirea șanselor de a ne clasa pe 
un loc fruntaș la finala competi
ției. Bineînțeles, dacă astăzi echipa 
noastră va fi la înălțime în meciul 
cu selecționata Japoniei.

Ion DUMITRIU

Mișcarea de eliberare națională de pe continentul african, care a avansat cu pași rapizi după 1950 și îndeosebi la începutul actualului deceniu (ne amintim că 1960 a fost denumit „Anul Africii"), a dus la eliberarea a aproximativ 200 milioane de oameni de sub dominația colonială directă, la constituirea a 37 de state africane independente. în fața acestora stau probleme extrem de complexe, generate îndeosebi de faptul că lupta de eliberare întîmpină în Africa o

împotrivire înverșunată din partea imperialismului.între statele africane care și-au dobîndit independența există mari deosebiri în privința stadiilor de dezvoltare, a structurii de clasă, a partidelor politice influente, a naturii guvernelor, a relațiilor lor internaționale și, în special, a relațiilor cu fostele metropole.Un număr de state, printre care Republica Arabă Unită, Algeria, Guineea, Mali, Congo (Brazzaville), Tanzania au întreprins măsuri pentru a-și construi și dezvolta economia națională proprie. Alte state independente, cum ar fi Uganda și Mauritania, au trecut în ultimul timp și ele la înfăptuirea unor prefaceri social-economi- ce importante.Pentru numeroase state africane se pune în mod acut problema consolidării independenței politice și a unor eforturi susținute în vederea tăierii multiplelor fire care le leagă încă, într-un fel sau altul, de monopolurile străine și pentru a începe construirea unei economii independente.Există, în sfîrșit, o serie de teritorii aflate încă sub o adminis-

Adunări consacrate 
sărbătorii naționale 9 
a Bulgariei

PITEȘTI. — în sala de festivități a Combinatului de industrializarea lemnului din Pitești a avut loc o adunare consacrată celei de-a 22-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist. în fața unui numeros auditoriu, Florian Popescu, secretar al Sfatului popular al orașului Pitești, a vorbit despre realizările obținute de poporul bulgar în construcția socialismului și despre importanța zilei de 9 septembrie.CONSTANȚA. — O adunare consacrată acestui eveniment a avut loc vineri după-amiază și la casa de cultură din Negru Vodă. Succesele poporului bulgar în construcția socialistă au fost înfățișate de lectorul universitar Adrian Rădulescu, de la Institutul pedagogic din Constanța. în încheiere a fost prezentat filmul artistic bulgar „Pînă la oraș nu e departe". (Agerpres)
Cuvîntarea radiotelevizată 

a ambasadorului 
R. P. BulgariaCu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a victoriei revoluției socialiste din Bulgaria, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul Republicii Populare Bulgaria la București, a rostit vineri seara o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune. (Agerpres)

ȘAHRegrupare în fruntea clasamentuluiDupă runda a Xl-a desfășurată ieri, Partoș s-a apropiat din nou la o jumătate de punct de lider, Florin Gheorghiu, astfel că, în continuare, vom asista, probabil, la o foarte interesantă cursă între cei doi fruntași ai clasamentului.Aseară, maestrul ploieștean a cîștigat la Gavrilă, în timp ce FI. Gheorghiu a remizat cu Drimer. Alte rezultate : Ghițescu — Vais- man 1-0, Ciocîltea — Reicher 1-0, Nacu — Botez 1-0. Partidele- Gilns- berger — Suta, Neamțu — Voicu- lescu și Ungureanu — Soos s-au încheiat la egalitate, iar cele dintre Buză — Stanciu și Mititelu — Drozd s-au întrerupt.în clasament s-au detașat Gheorghiu — 9 puncte și Partoș — 8,5. Ii urmează Ghițescu și Drimer cu cîte 6,5 puncte, Ungureanu — 6 etc.
frăție de tip colonial, cum sînt Angola, Mozambic, Guineea „portugheză", Rhodesia, Africa de sud- vest și Republica Sud-Africană, unde lupta poporului african se duce îndeosebi pentru alungarea dominației străine.Africa este, potențial, foarte bogată. Ea dispune de resurse minerale, precum și de un mare număr de metale rare de însemnătate vitală pentru industria modernă. E- xistă surse considerabile de energie — cărbune în sud, petrol și

de Jack WODDIS

gaze în nord și vest, cele mai mari resurse hidroelectrice din lume. E- xistă imense și variate resurse de lemn de construcții ; numeroase culturi agricole își au aci condiții prielnice de dezvoltare.Cu toate acestea, partea ce revine Africii în producția mondială globală este de numai aproximativ 2 la sută. Pe acest continent se produce doar 2 la sută din cantitatea mondială de energie electrică ; agricultura nu dispune decît de circa 2 la sută din stocul mopdial de tractoare și solul a- frican primește mai puțin de 2 la sută din rezervele mondiale de îngrășăminte chimice azotoase. Venitul pe locuitor este de mai puțin de o zecime din cel al țărilor industriale ; gradul de analfabetism se ridică în unele țări la 95 la sută, bolile, subnutriția și sărăcia fac ravagii.înainte de eliberare, în cea mai mare parte a Africii mecanismul

FESTIVITĂȚILE DE LA SOFIA
Parada militară și demonstrația 

oamenilor munciiSOFIA 9. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite : Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a Revoluției socialiste din R. P. Bulgaria, în Piața 9 Sentembrie din Sofia a avut loc vineri parada militară și demonstrația oamenilor muncii.în tribuna oficială au luat loc conducătorii de partid și de stat în frunte cu Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri, și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.După ce a trecut în revistă unitățile garnizoanei din Sofia, ali
aportul prezentat de Stanko Todorov

la adunarea solemnăSOFIA 9 (Agerpres).— în raportul prezentat la adunarea solemnă care a avut loc Ia Sofia cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a victoriei Revoluției Socialiste în R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, a relevat marea însemnătate a victoriei forțelor revoluționare bulgare conduse de Partidul Comunist Bulgar, care au răsturnat pentru totdeauna dictatura monarho-fascistă din țară. El a arătat că victoria de la 9 septembrie este o continuare a drumului revoluționar început de clasa muncitoare bulgară la Buzludja, unde a fost creat primul partid marxist bulgar, drum marcat apoi de cele mai importante momente ale luptei pentru libertate și independență.Vorbitorul a arătat că Bulgaria — în trecut una din cele mai înapoiate țări din Europa — are în prezent o industrie care, din punct de vedere al producției pe
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Turneul de tenis g 
din Capitală I

Țirfac, Năstase și Helțja n 
Schultze — cîștigâtorii 

primelor finale 0
In turneul internațional de te- | nis din Capitală s-au desfășurat I 

ieri după-amiază primele finale, 8 
încheiate astfel: dublu bărbați : fl Ion Tiriac, Uie Năstase-Bob Howe B 
(Australia), Hoogs (S.U.A.) 6—3, 8
4—6, 6—3, 7—5 (ultimii i-au elimi- R 
nat în semifinale pe Maioli (Ita- | 
lia)-Pockorny (Austria) cu 6—3, 8 
6—8, 6—4); simplu femei: Helga g Schultze (R. F. Germană)-Janinne B 
Lieffrig (Franța) 6—3, 1—6, 6—3. 0 
In finala probei de dublu femei. fi 
întreruptă din cauza ploii, pere- | 
chea Helga Schultze, Cora Sche- 8 
divy (R. F. Germană) conduce cu 0 
6—3, 7—7 în partida cu Janinne | 
Lieffrig, Evelynne Terras (Fran- B 
ța). Astăzi după-amiază, de la ora 0 
14, Ion Țiriac (care în semifinale | l-a întrecut cu 8—6, 2—6, 9—7 pe “ 
Petre Mărmureanu) și Ilie Năsta- fi 
se își vor disputa finala de simplu B bărbați.
economic a fost cel propriu sistemului colonial tradițional — extracția de materii prime (minereuri) și acapararea de produse agricole pentru a fi livrate în lumea occidentală — și importul din aceleași țări occidentale, la preturi din ce în ce mal ridicate, a aproape tuturor mărfurilor prefabricate. Producția de materiale brute pentru export s-a bazat pe forța de muncă ieftină. Rezultatul a fost: neglijarea ramurilor de producție pentru sa

tisfacerea consumului intern de alimente ; o absență virtuală a industriei ; transport limitat la necesitatea expedierii bogățiilor în afara continentului ; o clasă muncitoare relativ redusă, în mare măsură sezonieră, necalificată sau semicalificată ; lipsa de tehnicieni. în condițiile unei moșteniri atît de vitrege au de luptat statele africane pentru dezvoltarea economică și ridicarea standardului de viață al populației.După obținerea independenței, monopolurile străine au continuat să frîneze pe diferite căi dezvoltarea economică a statelor a- fricane. Deoarece prețurile la materiile prime exportate sînt mici și tind să crească mai încet decît prețurile la produsele industriale importate, Africa continuă să fie jefuită de milioane de lire sterline anual din cauza schimbului neechivalent. S-a întîmplat foarte adesea ca statele africane să-ii sporească în mare măsură volumul exporturilor lor, dar din cauza prețurilor scăzute obținute la mărfurile livrate, venitul realizat să fie același sau chiar mai mic decît înainte. Nigeria, de exemplu, și-a sporit vo

niate pentru paradă, general de armată Dobri Djurov, ministrul Apărării Populare a R. P. Bulgaria, a vorbit despre semnificația zilei de 9 septembrie.A urmat, după aceea, demonstrația oamenilor muncii din Sofia. Zecile de mii de demonstranți care au trecut prin fata tribunei purtau panouri și grafice oglindind succesele dobîndite de poporul bulgar în anii puterii populare.Parada militară și demonstrația oamenilor muncii de la Sofia au fost transmise în întregime de postul de televiziune din București.

cap de locuitor, se apropie de nivelul celor mai dezvoltate state socialiste. în perioada 1961—1965, produsul social total a crescut în medie cu 8,6 la sută anual, iar venitul național cu circa 7 la sută.Cea mai însemnată realizare în domeniul economiei după 9 septembrie 1944 o constituie industrializarea. Principalele eforturi au fost concentrate spre dezvoltarea cu precădere a termoenergeticii, metalurgiei, construcției de mașini și industriei chimice. Ponderea a- cestora în volumul total al producției industriale s-a ridicat în 1965 la 33,9 la sută față de numai 11.2 la sută în 1939.în continuare, vorbitorul s-a referit la succesele însemnate obținute în agricultură, subliniind că recolta de grîu, porumb, fructe și legume a depășit în ultimii ani de două ori nivelul antebelic. în raport se subliniază că în ultimii ani s-a îmbunătățit permanent nivelul de trai al poporului bulgar. S-au obținut succese remarcabile în domeniul ocrotirii sănătății, al construcțiilor de locuințe, al învățământului și culturii.Vorbitorul s-a referit apoi la politica externă a Bulgariei și la unele probleme internaționale actuale. Relațiile cu statele socialiste se dezvoltă în spiritul unei depline înțelegeri reciproce, al colaborării frățești și întrajutorării. Partidul Comunist Bulgar și guvernul R. P. Bulgaria duc o politică activă de pace și prietenie cu toate popoarele, a spus el.Bulgaria condamnă.cu hotărîre agresiunea americană în Vietnam și sprijină activ lupta dreaptă a poporului vietnamez împotriva a- gresorilor. Bulgaria, a arătat Stanko Todorov, sprijină popoarele care luptă pentru eliberare națională, dezvoltă relațiile de prietenie și economice cu țările din Africa și Asia de curînd eliberate și se preocupă de extinderea relațiilor cu statele capitaliste dezvoltate.în încheiere, Stanko Todorov a subliniat că, în ultima vreme, între statele din Balcani s-au statornicit relații de bună vecinătate, care permit să se adîncească spiritul de încredere și înțelegere reciprocă. Balcanii, a subliniat vorbitorul, trebuie să se transforme în- tr-un bastion al păcii.
lumul exportului de cacao cu a- proximativ 120 la sută între anii 1961—1962; totuși veniturile ei de pe urma acestui produs au fost în aceeași perioadă cu peste 3 la sută mai mici. Și Ghana a a- vut mult de suferit de pe urma scăderii prețurilor la cacao. Aceste exemple sînt concludente pentru modul în care monopolurile străine exercită presiuni asupra țărilor africane.în scopul apărării intereselor lor, numeroase state africane acordă o atenție tot mai mare dezvoltării relațiilor cu țările socialiste. Pentru ele aceste relații au o deosebită însemnătate, atît prin faptul că țările socialiste contribuie la crearea de noi întreprinderi industriale și la formarea de cadre tehnice naționale, cît și prin faptul că statele africane dobîndesc posibilitatea să acționeze mai independent în relațiile lor economice cu țările occidentale.Intervenția forțelor imperialiste în Africa îmbracă numeroase alte forme — încurajarea elementelor reacționare, presiuni, comploturi. O expresie a planurilor imperialiste în Africa o constituie eforturile pentru menținerea dominației rasiștilor în Republica Sud- Africană de unde monopolurile dm S.U.A., Anglia și din alte țări occidentale storc profituri de miliarde. Scopul urmărit de imperialiști prin intermediul R.S.A. și al teritoriilor care formează centura colonială sudică (Rhodesia, Angola, Mozambic) este de a menține dominația lor asupra acestei zone și de a o folosi ca o bază de intimidare și presiuni împotriva celor 37 de state africane independente.Faptele arată astfel că imperialismul nu-și precupețește sforțările pentru a smulge popoarelor africane rodul luptei lor de eliberare și a împiedica mersul lor înainte. Aceasta arată cît de grea e lupta dusă de forțele patriotice din diferite țări ale Africii pentru a- părarea independenței și progres. Dar aceste forțe sînt în continuă creștere, îndreptățind încrederea că ele vor repurta noi succese în împlinirea năzuințelor popoarelor Africii.



ARGENTINA

Ciocniri 
violente 
la Cordoba

Orașul Cordoba a fost virtual paralizat în tot cursul zilei de joi ca urmare a răbufnirii din nou a tulburărilor studențești. Timp de cinci ore, studenții de la universitate au rezistat cu dîr- zenie detașamentelor militare și polițienești trimise contra lor cu ordin expres de a „lichida prin orice mijloace focarul de rebeliune". Militarii au deschis focul asupra studenților baricadați rănind grav pe tînărul Santiago Pompillon de la facultatea de medicină, aflat acum în stare de comă. Din spatele baricadelor improvizate, cei atacați au răspuns aruncînd cu pietre ori tră- gînd focuri de revolver. Ei au rănit astfel 18 polițiști și au distrus cîteva automobile. Oficial, s-a informat despre arestarea a 75 de studenți.Universitatea din Cordoba a fost închisă joi de către autorități. Se informează despre posibilitatea unei reuniuni de urgență a liderilor din Cordoba ai Confederației Generale a Muncii pentru a lua poziție în fața a- gravării situației. Intre timp, greva generală decretată de Federația națională a studenților a cuprins în întregime universitățile din Cordoba, Tucuman, Rosario și La Plata. La Buenos Aires, ea a cuprins circa jumătate din universitari. în cursul zilei de ieri, noi incidente au izbucnit în orașele La Plata și Santa Fe, opunînd studenții și poliția. Greviștii protestează contra lichidării de către guvern a tradiționalei autonomii universitare, a intervenției forțelor de represiune și cer totodată demisia ministrului de interne.Observatorii apreciază incidentele sîngeroase de la Cordoba, și din alte centre universitare ca un simptom de natură să alarmeze actualul regim militar, cu atît mai mult cu cit în întreaga țară capătă contururi tot mai vizibile mișcarea de solidaritate cu lupta studenților, încadrată în lupta generală pentru revendicări democratice.
Vasile OROSRio de Janeiro (prin telefon).

DIALOG CONSTRUCTIV 
româno-itallanVizita din această săptămînă în Italia a ministrului afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, are rezultate pozitive și deschide perspective fructuoase pentru dezvoltarea relațiilor româno- italiene.Convorbirile cu conducătorii statului italian, desfășurate în- tr-o atmosferă cordială, au avut loc pe fundalul vechilor legături de prietenie și afinități istorice dintre popoarele român și italian, al interesului opiniei publice italiene față de realizările României în construcția economică și culturală, al prețuirii față de politica ei externă devotată păcii și cooperării internaționale.In anii din urmă, între cele două țări s-au dezvoltat continuu schimburi economice reciproc avantajoase, iar actualele convorbiri au evidențiat posibilitățile largi de intensificare a acestora, dorința comună de a înlătura dificultățile care mai grevează realizarea acestui obiectiv. în acest sens, oamenii de afaceri italieni manifestă un vădit interes. Președintele Institutului Italian pentru Comerțul Exterior, prof. Antigono Donatti, și directorul Tîrgului Internațional de la Bari (care s-a deschis miercuri), dr. Triggiani ne-au vorbit nu numai despre lărgirea schimburilor comerciale româno-italiene, care în acest an cunosc o creștere de 22 la sută în comparație cu 1965, dar și de perspectivele de viitor, inclusiv în domeniul cooperării industriale. Ei au relevat că aceasta decurge tocmai din puternica dezvoltare a industriei românești, care — potrivit spuselor lor — „realizează astăzi produse de înalt nivel competitiv pe piața internațională". Iar la marile uzine milaneze „Alfa Romeo" și „Pirelli", unde l-am însoțit pe ministrul de externe român, conducătorii acestora, dr. Luraghi și Leopoldo Pirelli, și-au exprimat convingerea că schimburile economice și intensificarea colaborării industriale și tehnice dintre Italia și România vor constitui o pîrghie importantă pentru întărirea raporturilor dintre cele două țări.De asemenea, cele două părți au convenit asupra necesității încheierii unui acord cultural.

IN COMITETUL O.N.U. 
PENTRU SPAȚIUL 
EXTRAATMOSFERIC
Intervenția reprezentantului 
românNEW YORK 9 (Agerpres). — La New York au început lucrările grupului de lucru al Comitetului O.N.U. pentru folosirea spațiului extraatmosferic în scopuri pașnice, pe a căror ordine de zi figurează problema convocării unei conferințe mondiale spațiale, în a- nul 1967.Luînd cuvîntul în prima ședință reprezentantul României, ambasadorul Gheorghe Diaconescu, a a- rătat că România acordă o mare atenție dezvoltării științelor și tehnicii și consideră că principiile de bază ale Cartei O.N.U. trebuie să-și găsească expresia și în caracterul activităților statelor în spațiul extraatmosferic. „Această dorință, a spus Gheorghe Diaconescu, își găseste sursa în politica constructivă de pace, de cooperare internațională și progres, pe care guvernul țării mele o aplică cu consecvență". în continuare, reprezentantul român a arătat că întreaga umanitate trebuie să beneficieze de rezultatele activităților spațiale.
Comunicat polono-belgian

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat publicității comunicatul comun cu privire la vizita oficială făcută în Polonia, între 5 Și 8 septembrie a.c., de Pierre Harmel, ministrul afacerilor externe al Belgiei. Harmel a dus tratative cu A. Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone. Cei doi miniștri au subliniat că tratativele care au avut loc în ultimii trei ani între Polonia și Belgia au contribuit la întărirea legăturilor dintre cele două țări și au constituit o dovadă concretă a traducerii în viață a principiilor coexistentei pașnice.Miniștrii au subliniat necesitatea întăririi și asigurării păcii pe continentul european. Ei au relevat rolul pozitiv pe care l-ar putea avea o conferință în problema securității și colaborării în Europa și au arătat că este oportun să se ia măsuri pentru pregătirea unei asemenea conferințe. Miniștrii au hotărît să sprijine inițiativele îndreptate spre dezvoltarea colaborării dintre statele europene și înlăturarea piedicilor ce există în acest domeniu.Referindu-se la situația din Asia de sud-est, părțile și-au exprimat neliniștea în legătură cu evenimentele din Vietnam și au subliniat necesitatea rezolvării conflic-

Convorbirile de la Roma au prilejuit, totodată, exprimarea și confruntarea pozițiilor celor două guverne în principalele probleme ale vieții internaționale. „A fost — după cum s-a exprimat ziarul milanez „II Giorno" — un fructuos examen al respectivelor puncte de vedere, din care a rezultat nu numai convergență, dar . șl posibilități de a continua dialogul". „Italia și România — a scris la rîndul său ziarul „Avânți" — s-au întîlnit pentru prima oară la acest nivel, dar s-au înțeles imediat, apreciind că drumul coexistenței pașnice este singurul posibil de a fi urmat în acest moment". Avînd în vedere îngrijorarea pe care o suscită actuala situație internațională, cele două părți au subliniat necesitatea de a intensifica eforturile în vederea destinderii și, ca un factor e- sențial în acest sens, dezvoltării relațiilor de colaborare între state, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și respectării intereselor reciproce. In comunicatul comun este consemnată hotărîrea celor două părți de a continua să studieze cu atenție inițiativele menite să ducă la întărirea păcii și securității în Europa.Vizita în Italia se înscrie într-un ansamblu larg de acțiuni între-
ECOUL CUVlNtĂRII
DE LA PNOM PENH

19 zile, 56 de ore de zbor, 43 500 
km parcurși, escale în Africa, Asia și 
Oceanul Pacific, o cuvîntare de larg 
răsunet internațional în Cambodgia 
— astfel e sintetizată cea mai lungă 
dintre călătoriile în străinătate pe 
care președintele Franței, de Gaulle, 
le-a întreprins pînă în prezent. A- 
ceastă călătorie urmează să se încheie 
la 12 septembrie, după ultimele po
pasuri în Tahiti și la Centrul francez 
de experiențe nucleare din Pacific, 
situat în insulele Hao și Mururoa.

Urmărind firul escalelor făcute de 
președintele de Gaulle, observatorii 
constată că Franja, care acordă atîta

MITINGUL DE
Raportul prezentatPHENIAN 9 (Agerpres). — La mitingul organizat cu prilejul împlinirii a 18 ani de la proclamarea R. P. D. Coreene, Kim Guan Hiop, vicepreședinte al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a prezentat un raport. Referindu-se la realizările obținute de poporul coreean în anii regimului democrat- popular, el a arătat că producția industrială a țării a sporit între anii 1948—1965 de 19 ori și că, în prezent, întreprinderile industriale livrează economiei în 17 zile o producție echivalentă celei din întregul an 1948.în continuare, vorbitorul a arătat că partidul și guvernul au a- plicat în permanență principiul, conform căruia, poporul coreean, bazîndu-se pe forțele proprii, trebuie să rezolve cu toată răspunderea problema revoluției coreene. Partidul și guvernul nostru, a subliniat Kim Guan Hiop, au tradus în viață în mod consecvent politica asigurării identității naționale în ideologie, a suveranității în politică și a independenței în economie.Republica Populară Democrată Coreeană a spus el, își hotărăște 

tului pe baza acordurilor de la Geneva din 1954, în condițiile respectării dorinței poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Constatînd că actualele tratative au fost rodnice, miniștrii au căzut de acord să efectueze sistematic consultări polono-belgiene la diferite nivele. Miniștrii consideră că asemenea consultări constructive între statele europene interesate în consolidarea securității și colaborării în Europa, pot sluji acestor scopuri.
MOSCOVA

Măsuri pentru îmbunătățirea 
pregătirii specialiștilorMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova a fost dată publicității ho- tărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., privind îmbunătățirea pregătirii specialiștilor și intensificarea activității de cercetări științifice în instituțiile de învățămînt superior din țară. Potrivit agenției TASS, în acest scop unele institute se vor specia- 

prinse în domeniul politicii externe a țării noastre. După cum se știe, România desfășoară o intensă activitate internațională pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie cu țările socialiste, își lărgește relațiile cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza respectării principiilor independenței, suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Realizarea obiectivelor prevăzute în Declarația din iulie de la București în vederea creării unui climat de pace și securitate pe continentul european, presupune un proces evolutiv, în cadrul căruia o însemnătate primordială au măsurile și acțiunile concrete și intensificarea colaborării între toate țările europene. în cadrul a- cestor eforturi se înscrie și vizita la care ne-am referit mai sus, ca și recentele vizite în Turcia, Danemarca și Grecia ale președintelui Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer, precum și alte numeroase acțiuni de politică externă ale Republicii Socialiste România. Promovînd această politică activă pe plan internațional, țara noastră aduce o contribuție însemnată la cauza securității în Europa, la cauza păcii în lume.
Ion MĂRGINEANU

Interes problemelor europene, își 
menține totodată treaz interesul și 
pentru alte zone ale lumii. Dacă vizi
ta la Djibouti — punctată pe alocuri 
de demonstrații ale populației care 
cerea independența totală a Somaliei 
— a fost considerată în mod parado
xal ca fiind o „escală liniștită", de
plasarea în Cambodgia, despre care 
secretarul de stat al informațiilor, 
Bourges, spunea încă de la 25 august 
că „va avea o semnificație deose
bită", a trezif un larg interes în dife
rite părți ale lumii. Cuvîntarea rostită 
de oaspete pe stadionul din Fnom 
Penh, în fața a peste 200 000 de

PHENIAN
de Kim Guan Hioppolitica în mod independent și întreține relații politice și economice cu celelalte țări pe baza principiilor egalității depline în drepturi și ’a respectului reciproc. Noi, a relevat raportorul, luptăm cu ho- tărîre împotriva încercărilor imperialiștilor de a ne cotropi țara și de a subjuga poporul coreean și nu vom permite niciodată să fie încălcate suveranitatea și demnitatea națiunii noastre.Vorbind despre încercările S.U.A. de a pune în discuția apropiatei sesiuni a O.N.U. așa-zisa „problemă coreeană", Kim Guan Hiop a subliniat că „problema unificării Coreei este problema națiunii noastre care trebuie să fie rezolvată de însuși poporul coreean pe baza exprimării voinței proprii" fără vreun amestec din afară, pe baze democratice. Guvernul R.P.D. Coreene a stăruit în permanență asupra înfăptuirii reunificării pașnice a patriei prin organizarea unor alegeri generale libere în sud și nord. El insistă să fie convocată o consfătuire comună a reprezentanților partidelor politice și ai organizațiilor obștești din Coreea de nord și de sud, pentru a discuta sub o formă problema reunificării pașnice. „Declarăm, a spus vicepreședintele C.C. al Partidului Muncii, că ar fi posibilă convocarea unei consfătuiri a țărilor interesate în problema coreeană pentru a contribui la reglementarea ei pe cale pașnică".Condamnînd războiul agresiv dus de S.U.A. în Vietnam, raportorul a declarat că guvernul și întregul popor coreean sînt gata să acorde în continuare ajutor și sprijin luptei poporului vietnamez.în încheiere, Kim Guan Hiop a subliniat că partidul și guvernul R.P.D. Coreene își vor concentra și de acum înainte eforturile pentru întărirea prieteniei și coeziunii cu toate popoarele țărilor socialiste, cu popoarele din Asia, Africa și A- merica Latină, cu toate forțele progresiste din întreaga lume.

liza în probleme de metodică, în elaborarea materialelor didactice, perfecționarea cadrelor didactice.O deosebită atenție se acordă ridicării nivelului de predare a științelor sociale. Sînt majorate, de asemenea, alocațiile pentru extinderea bazei tehnico-materiale a institutelor și universităților.

cambodgieni, continuă să fie comen
tată pe larg în presa internațională.

Făcînd, după cum scrie „Combat”, 
„procesul Statelor Unite" în Vietnam, 
președintele Franței a dus mai departe 
ideile pe care n-a încetat să le sus
țină în ultimii ani. „Ceea ce frapează 
în discurs, a scris ziarul francez „Le 
Figaro", esfe insistența cu care pre
ședintele Republicii subliniază res
ponsabilitatea americanilor". Intr-ade
văr, responsabilitatea acestui război, 
a fost definită fără echivoc de gene
ralul de Gaulle, atunci cînd a trecut 
în revistă fapte bine cunoscute : s-a 
văzut că „autoritatea politică și mili
tară a Statelor Unite s-a instalat... în 
Vietnamul de sud și războiul s-a re
animat sub forma unei rezistențe na
ționale" ; iar escaladarea fot mai in
tensă a războiului de căfre S.U.A. s-a 
dovedit — a arătat vorbitorul — „din 
ce în ce mai condamnată în numele 
popoarelor Europei, Africii, Americii 
Lafine, și, în sfîrșit, din ce în ce mai 
amenințătoare pentru pacea lumii”.

Cel mai mare ecou l-a stîrnit fap
tul că președintele a arătat că orice 
acord în problema vietnameză presu
pune angajamentul prealabil al 
S.U.A. de a-și retrage trupele din 
Vietnamul de sud. „Esfe pentru prima 
dată, relevă ziarul japonez „Tokio 
Shimbun", cînd Franța declară atît de 
clar că dorește să vadă trupele ame
ricane părăsind Vietnamul într-un ter
men fixat".

Dar, în afară de această cerință pre
cisă, președintele Franței a atins și 
un aspect mai general al problemei. 
El a arătat fără echivoc că „nu există 
nici o șansă ca popoarele Asiei să se 
supună legilor unor străini veniți de 
pe celălalt țărm al Pacificului, indife
rent care sînt intențiile și puterea ar
melor lor” și că trebuie lăsat fiecăruia 
dintre aceste popoare „dreptul de a 
dispune de ele însele".

Apelul la rațiune al lui de Gaulle 
a fost întîmpinat cu aprobare în opi
nia publică internațională, inclusiv în 
Vietnam. „Părerile lui Norodom Sia- 
nuk și ale președintelui de Gaulle — 
scrie ziarul „Nhan Dan", care apare 
la Hanoi — sînt juste și reflectă cu 
fidelitate realitatea din Vietnam”. Iar 
Tran Hoai Nam, reprezentantul la Al
ger al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, a arătat între 
altele, într-un interviu publicat de co
tidianul „El Moudjahid” : „Conside
red că agresiunea imperialistă ame

EB MOSCOVA'. La 9 septembrie,
Leonid Brejnev, secretar gene

ral al C.C. al P.C.U.S., l-a primit 
pe Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vi
cepreședinte al Consiliului do Mi
niștri al R. D. Vietnam, care se 
află tntr-o vizită oficială la Mos
cova. In aceeași zl delegația econo
mică guvernamentală a R. D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghl, a 
sosit la Budapesta.

DAMASC. La 48 de ore după ce 
™ s-a anunțat descoperirea unui 
complot împotriva actualului guvern 
din Siria, Joi seara a fost declarată 
starea excepțională, luîndu-se, în ace
lași timp, importante măsuri de 
securitate.

ra PARIS. Ministrul de externe al 
Franței, Couve de Murvllle, l-a 

primit vineri pe ambasadorul S.U.A. 
la Paris, Charles Bohlen. Agenția 
France Presse relatează că in cursul 
întrevederii a fost discutată pro
blema bazelor militare americane 
din Franța șl unele aspecte ale si
tuației din Vietnam, în legătură cu 
declarațiile făcute de președintele 
Franței, de Gaulle, în capitala Cam- 
bodglei, Pnom Penh.

ES7 KINSHASA. Postul de radio 
“““ Kinshasa a transmis un comu
nicat al guvernului Republicii Con
go (Kinshasa), în care se arată că 
pe întreg teritoriul țării a fost In
stituită cenzura asupra tuturor for
melor de corespondență provenită 
din străinătate.

ESl CAPE KENNEDY. Admlnlstra- 
țla națională pentru problemele 

aeronauticii șl cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat amî- 
narea pentru sîmbătă a lansării na
vei cosmice „Gemlnl-ll” pilotată de 
cosmonauțil Charles Conrad șl Roc- 
mard Gordon. Măsura a fost luată ca 
urmare a constatării unei defecțiuni 
la instalația de alimentare cu car
burant a rachetei purtătoare „Ti- 
tan-2".

jpi BELGRAD. La 9 septembrie, 
guvernul R.S.F. Iugoslavia a 

adresat o notă de protest guvernu
lui R. F. Germane în legătură cu 
asasinarea Ia 30 august a Iul Sava 
Milovanovici, funcționar consular 
al R.S.F. Iugoslavia la Stuttgart.

ESJ BOGOTA. Guvernul columbian 
a adoptat un decret cu privire 

la interzicerea demonstrațiilor pu
blice.

EȘS OTTAWA. Pentru a șaptea oară 
de la Intrarea provinciei New

foundland (Terra Nova) în confe
derația canadiană, Partidul liberal 
a obținut majoritatea absolută în 
alegerile legislative din această pro
vincie, cîștigînd 38 din cele 42 de 
mandate.

EJ3 LISABONA. Pădurea Sierra de
Cintra, cîntată de Byron, cele

bră pentru arborii săi multlcente- 
narl și pentru miile sale de esențe 
rare a căzut pradă unul Incendiu, 
care a mistuit-o aproape în între
gime. Focul a Izbucnit marți dimi- 
nea[a șl s-a răspîndit cu o viteză 
foarte mare. Au fost mobilizați toți 
pompierii din Lisabona și din alte 
orașe apropiate. 2 500 de oameni, 
pompieri, soldați, civili, s-au luptat 
cu flăcările. 37 de soldați au pie
rit și 23 au fost dați dispăruți. A- 
cesta este cel mai mare incendiu 
pe care l-a cunoscut vreodată Por
tugalia, menționează agenția France 
Presse.

ricană în Vietnamul de sud este cau
za fundamentală a acestui război, că 
populația sud-viefnameză a fost obli
gată să se ridice la rezistență națio
nală, că guvernul S.U.A. trebuie să-și 
repatrieze forțele într-un termen con
venabil și precis, că popoarele tre
buie să dispună, ele însele, de desti
nul lor, generalul de Gaulle s-a do
vedit realist în problema Vietnamu
lui”.

O cu totul altă reacție au stîrnit 
declarațiile Iul de Gaulle la Washing-

CONFERINȚA
COMMON WEA L THUL UIMarți, la Marlborough House din Londra s-a deschis cea de-a 13-a conferință a Commonwealthului.Fondată pe ruinele fostului imperiu colonial englez, „Comunitatea britanică de națiuni' este o asociație de țări și teritorii dispersate pe toate continentele, ale căror elemente de apropiere se reduc în esență la: limba engleză predominantă în ansamblul acestor țări și legăturile comerciale întemeiate pe sistemul așa-numit al „preferințelor imperiale". In rest ea apare ca o creație artificială, înmănunchlnd cele mai contradictorii aspecte. Diversitatea de structură social-politică a țărilor ce alcătuiesc Common- wealthul, gradul diferit al dezvoltării lor economice, lipsa unui țel unic au făcut ca în ultimii ani legăturile dintre statele membre ale acestui organism să devină tot mai slabe. Numeroși comentatori politici sini de părere că el cunoaște un „proces de descompunere".Marile probleme care frămîntă Commonwealthul ies clar în evidență în aceste zile la conferința de la Londra. Din cei 23 de șefi de state și guverne sînt prezenți numai 13. Pentru prima oară lipsesc prim-miniștrii Indiei și Pakistanului — două din principalele membre ale asociației. Totodată, încă înaintea deschiderii conferinței, unele țări ca Zambia, Tan-

Ministrul de externe al României 
la Veneția

VENEȚIA 9 (Agerpres). — în ultima zi a vizitei sale în Italia, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a fost oaspetele Veneției. El a fost însoțit de senatorul Giorgio Oliva, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, de ambasadorul României la Roma, Cornel Burtică, și de ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato. în frumosul oraș al lagunelor, au venit în întîmpinarea oaspetelui român prefectul Veneției, dr. Nicosia și alțl

Pavilionul Republicii Socialiste România la Tîrgul international de mostre de 
la Salonic a fost vizitat de Katharis, ministrul comerțului Greciei, însoțit 
de alte personalități oficiale elene. în fotografie : oaspeții greci ascultînd 

explicafiile date de directorul pavilionului, Silvian Petrescu

VARȘOVIA

Declarația ambasadorului R. P. Chineze
9

la întîlnirea cu ambasadorul Statelor Unite
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 

7 septembrie, la Varșovia a avut loc întîlnirea ordinară a ambasadorilor R. P. Chineze și Statelor Unite, acreditați în R. P. Polonă, întîlnirea a durat două ore. Următoarea convorbire a fost fixată pe data de 11 ianuarie 1967.
fon, reacție caracterizată inițial — 
cum afirmă „Le Monde" — prin „tă
cere și suspine". în cele din urmă, au 
survenit și precizările oficiale. Cea 
mai importantă dintre ele, aceea fă
cută de președintele Johnson, într-un 
discurs la Lancaster (Ohio), respinge 
în mod direct propunerile Franței. 
„Statele Unite — a arătat el — nu 
vor prezenta calendarul unei retrageri 
progresive a forțelor lor".

Fără îndoială, situarea Casei Albe 
pe o astfel de poziție nu poate a- 
fecta rezonanța de care se bucură în 
opinia publică declarațiile făcute la 
Pnom Penh de președintele Franței. 
Ele continuă să atragă noi ecouri fa
vorabile, să fie larg comentate în 
cercurile politice și în presă.

Radu BOGDAN

zania, Ghana șl Nigeria și-au exprimat protestul față de poziția engleză în problema rhodesiană, reproșîndu-i că refuză să folosească forța pentru înlăturarea rasiștilor de la Salisbury, că tergiversează discuțiile cu ei. Zambia a avertizat chiar că va părăsi Commonwealthul dacă punctul său de vedere privind situația din Rhodesia nu va fi luat în considerare.Dezbaterile din primele zile ale conferinței arată că prăpastia care separă Anglia de aceste țări persistă. în cuvîntarea sa inaugurală, premierul britanic Wilson a subliniat din nou necesitatea „continuării embargoului' asupra Rho- desiei și s-a opus folosirii forței împotriva regimului rasist. Aceasta, deși ineficienta „embargoului' s-a dovedit cu prisosință pînă a- cum. De altfel, însuși premierul englez a recunoscut în discursul său că „speranța pe care și-a exprimat-o la Lagos, în luna ianuarie (cînd a avut loc conferința anterioară a Commonwealthului), de a vedea sancțiunile antrenînd înlăturarea regimului Smith „în cîteva săptămîni", s-a vădit falsă" („France Presse").In lumina lucrărilor de pînă a- cum, unii observatori sînt de părere că ședințele următoare se a- nunță nu numai deosebit de agitate, ci poate chiar hotărîtoare pentru soarta Commonwealthului.
Nicolae N. LUPU 

reprezentanți ai autorităților locale. Ministrul de externe român și persoanele care îl însoțesc au vizitat orașul, instituții și monumente de artă. Seara, oaspeții au participat la o vizionare în cadrul Festivalului internațional al filmului.Subsecretarul de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Giorgio Oliva, a oferit apoi un dineu în onoarea ministrului de externe al României. Cu acest prilej, Corne- liu Mănescu și Giorgio Oliva au rostit toasturi.

Agenția „China Nouă" transmite declarația făcută de ambasadorul R. P. Chineze în cadrul întîlnirii de miercuri. Abordînd problema relațiilor chino-americane, în declarație se arată că în ultimul timp „oficialități americane și-a" exprimat dorința pentru o „recony ciliere" cu China". Subliniind căasemenea cuvinte nu pot înșela pe nimeni, declarația enumeră acțiunile ostile ale S.U.A. fată de R. P. Chineză. Guvernul S.U.A. ocupă încă prin forță armată teritoriul chinez, provincia Taiwan, trans- formînd-o în colonie și bază militară. „Modul în care guvernul S.U.A. a procedat fată de China nu dovedește deloc că ar avea cîtuși de puțin dorința de a destinde relațiile chino-americane". Agresorii S.U.A. trebuie să părăsească Tai- wanul și strîmtoarea Taiwanului. Ei trebuie să părăsească Asia.In continuare, declarația se referă la extinderea războiului de agresiune dus de S.U.A. împotriva Vietnamului. Esența problemei vietnameze în momentul de fată, a arătat ambasadorul chinez, „constă în retragerea imediată și totală a agresorilor S.U.A. din Vietnamul de sud". Declarația reafirmă sprijinul poporului chinez fată de apelul președintelui Ho Si Min din 17 iulie 1966 și arată că China sprijină cu fermitate poporul vietnamez pînă la victoria sa finală în războiul de rezistentă împotriva agresiunii S.U.A.
Zone populate 
din R. D. Vietnam 
bombardate de 
avioane americaneHANOI 9 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că la 8 septembrie, numeroase formațiuni ale aviației S.U.A. au violat în repetate rîn- duri spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombardînd o serie de zone populate și obiective economice din regiunea Vinh Linh, precum și din provinciile Quang Binh, Ha Tinh, Nghe An, Thanh Hoa și Thai Binh. Avioanele americane au bombardat, de asemenea, orașele Thanh Hoa și Thai Binh. în a- ceeași zi, ele au bombardat și sistemul de diguri construit pe fluviul Ly din provincia Thai Binh, precum și o serie de localități din partea de nord a zonei demilitarizate.în legătură cu aceste noi acte de agresiune săvîrșite de S.U.A., Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare Vietnameze a adresat un protest Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam.
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