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A HIDROCENTRALEI
întoarcerea președintelui Consiliului

DE PE ARGEȘ
9

In centrala subterană: tovarășul Nicolae Ceaușescu întoarce maneta de la tabloul de comandă, punînd în sarcină cea de-a patra turbină a hidro
centralei Foto : Gh. Vintilă

Cuvîntul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragi tovarăși,Doresc să încep prin a vă . transmite dumneavoastră, constructorilor hidrocentralei de pe Argeș și energeticienilor. un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist și a Guvernului Republicii Socialiste România. La inaugurarea acestei hidrocentrale, operă de înaltă. • tehnicitate, realizată de inginerii, tehnicienii și constructorii din România, ia parte, alături de dv„ întregul nostru popor. Ea este nu numai o mîndrie a dv., ci a întregului popor.Realizarea acestei construcții a constituit un important examen pentru proiectanți, ingineri, tehnicieni și muncitori. Cadrul natural, pe cît de grandios pe atît de dificil, înalta tehnicitate la care a fost concepută și realizată această hidrocentrală, au ridicat probleme deosebit de complexe, au cerut multă ingeniozitate, competentă și tenacitate. Putem spune că dv. ați dovedit toate aceste calități, rezol- vînd în mod strălucit problemele care s-au ridicat în cursul construcției. Dați-mi voie să vă felicit din toată inima. în numele conducerii partidului, pentru realizările obținute. Doresc, de asemenea, să felicit organizația de partid de pe șantier, precum și comitetul regional și comitetul raional de partid, care au contribuit prin îndrumarea permanentă a activității pe șantier la îndeplinirea sarcinilor și le doresc să obțină succese și mai mari pe șantierul hidrocentralei de pe Lotru, să asigure o îndrumare și mai bună, astfel încît lucrurile să meargă și mai bine decît aici Noi sîntem convinși că organizația regională de partid va îndeplini această sarcină.Aș dori, totodată, să folosesc a- cest prilej pentru a exprima mulțumirile noastre muncitorilor și inginerilor cehoslovaci care au executat agregatele, cît și celor care au lucrat la montarea lor, să-i fe

licit pentru munca pe care au de- pus-o.Hidrocentrala de pe Argeș, a doua hidrocentrală mare construită în țara noasțră după cea de la Bicaz, este mai mare decît cea precedentă. In viitor se vor construi altele și mai mărețe,, care vor face cunoscută faima și vor ridica prestigiul constructorilor și muncitorilor români.De pe aceste meleaguri, unde cu veacuri în urmă s-au pus bazele Țării Românești, de unde .Argeșul a adus, de-a lungul secolelor, o părticică de bunăstare pentru cîm- piile țării, vor porni acum milioane de kilowați-ore care vor aduce energie, lumină, contribuind la ridicarea României socialiste pe noi culmi de civilizație și progres.După cum știți, Congresul al IX-lea al partidului a trasat un program vast de dezvoltare a patriei noastre în următorii cinci ani. Sîntem la sfîrșitul primului an al cincinalului. Rezultatele obținute în 11 luni, am putea spune. în întregul an, arată că planul a fost îndeplinit- în proporție de 102 la sută ; aceasta demonstrează că planul cincinal corespunde capacității și forțelor poporului nostru, că el va fi realizat, cu succes.In cadrul acestui program, energeticienilor le revin sarcini mari. Trebuie să spunem că aniil acesta ei au reușit să îndeplinească și să depășească îndatoririle pe care le-au avut; aceasta este o garanție că planul de electrificare pe perioada 1966—1970 va fi realizat cu succes.Am obținut, de asemenea, rezultate bune în creșterea producției agricole. Agricultura nu numai că și-a realizat planul, dar a reușit să dea o producție de peste un milion de tone de cereale peste plan, să depășească planul la toate produsele. Și în acest domeniu avem toate condițiile să realizăm sarci

nile trasate de Congresul al IX-lea al partidului.E bine să subliniem aceste lucruri acum, cînd inaugurăm a- ceastă minunată hidrocentrală; toate realizările, printre care se numără și hidrocentrala dv. care a cerut mult efort, dar a fost dată în funcțiune înainte de termen, dovedesc capacitatea, energia și forța creatoare a poporului nostru ce înfăptuiește neabătut politica partidului de construcție a societății socialiste.O dată cu dezvoltarea economiei, se ridică continuu nivelul de viață al oamenilor muncii, crește bunăstarea muncitorilor, țăranilor și intelectualilor. In felul acesta, socialismul dovedește că este în stare să asigure poporului eliberat de exploatare o viață îmbelșugată și fericită. Prin rezultatele pe care noi le obținem în edificarea socialismului în România, ne aducem contribuția la sporirea forței sistemului mondial' socialist, la creșterea încrederii în socialism, dovedind că socialismul creează pentru toate popoarele calea spre bunăstare, fericire, spre adevărata libertate și independență națională.Doresc, în încheiere, să vă urez noi și noi succese în activitatea dv. Mulți veți pleca să lucrați pe alte șantiere. Unii veți lucra la minunata construcție de pe Dunăre, alții la cea de pe Lotru, la alte hidrocentrale. Fără îndoială că experiența pe care ați cîștigat-o aici vă va ajuta să rezolvați și mai bine sarcinile complexe care se ridică pe șantierele noi. Sîntem încredințați că fiecare dintre dv. își va îndeplini cu cinste datoria, își va aduce o contribuție de preț la desăvîrșirea construcției socialiste, la bunăstarea și fericirea poporului nostru. Vă doresc mult succes, multă fericire, tovarăși! Să trăiți ! 
(Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost subliniat în repe
tate rînduri de aplauzele puternice 
și ovațiile'celor prezenți).

Vineri 9 decembrie — ultima filă, și cea mai emoționantă, din calendarul constructorilor hidrocentralei de pe Argeș. In această zi, în prezența tovarășilor Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Drăghici, Uie Verdeț, Manea Mănescu, a avut loc inaugurarea acestui important- obiectiv energetic al țării.. Evenimentul a fost trăit de constructori cu bucuria pe care, o prilejuiește satisfacția niuncii împlinite, cu mîndria că pot raporta partidului îndeplinirea cu cinste a misiunii ce le-a fost încredințată.. Mii și mii de locuitori ai plaiurilor argeșene au ieșit în întîmpinarea oaspeților încă de . la sosirea la granița regiunii. Aici, conducătorii de partid și de stat au fost întîmpinați de tovarășii Petre Duminică, prim- secretar al comitetului regional de partid, Sandu Constantin, președintele sfatului popular al regiunii, de reprezentanții organelor de partid și de stat raionale, de numeroși oameni ai muncii.In drum spre hidrocentrală, prin toate- localitățile străbătute,_ la Găești, Topoloveni, Ștefănești, la Pitești, Curtea de Argeș, conducătorii de partid și de stat au fost salutați cu entuziasm de zeci de mii de cetățeni....Oaspeții se îndreaptă spre Curtea de Argeș. Nu departe de șosea, înfruntînd timpul, stă de veghe legendara construcție a Meșterului Manole și a oamenilor săi, simbol al geniului creator al poporului nostru. Urmașii celor „nouă meșteri 
mari / calfe și zidari / cu Ma
nole zece / care-i și întrece" / sînt temerarii constructori de astăzi care duc mai departe energia, talentul și hărnicia poporului român, încrustate pentru viitorime în steiurile supuse ale Cheilor Argeșului. Aici, pe argeșenele locuri, pe care le străbat conducătorii de

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chîvu Stoica, împreună cu soția, care, la invitația Maiestății sale Imperiale Haile Selassie I, a făcut o vizită oficială de prietenie în Etiopia, s-a înapoiat vineri după-amiază în Capitală.Președintele Consiliului de Stat a fost însoțit de Bujor Almășan, ministrul minelor, cu soția, George Macovescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, cu soția, de consilieri și experți.La sosire, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădea- nu, Maxim Berghianu, Petre Bo- rilă, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, precum și Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale, generali, ziariști.Au fost de față șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.(Agerpres)
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ZIUA
DREPTURILOR OMULUI

Prof. dr. docent 
Traian IONAȘCU 

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România 

membru al Academiei internaționale 
de drept comparat de la Haga

In fiecare an, ziua de 10 decembrie este marcată prin aniversarea adoptării, de către Adunarea Generală a O.N.U. în 1948, a Declarației Universale a Drepturilor O- mului. Este un prilej să reamintim semnificația documentului elaborat cu 18 ani în urmă și să facem u- nele constatări privind măsura în care principiile solemn proclamate în Declarație, în scopul respectării și afirmării personalității umane, se reflectă în condițiile existente în diferite părți ale lumii.

Experiența anilor dintre cele două războaie mondiale și a celui de-al doilea război mondial a demonstrat. în chip e- locvent, că nesocotirea brutală a drepturilor omului, precum și a dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta constituie manifestarea unei politici imperialiste agresive, de încălcare a- păcii și securității internaționale.în lumina însemnătății pe care o are pentru menținereapăcii, respectareademnității și valorii

PLECAREA

DIN ADDIS ABEBAADDIS ABEBA 9. — Trimisul special Agerpres, C. Oprică, transmite : Vineri dimineața, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, și persoanele care l-au însoțit în vizita oficială de prietenie în Etiopia au părăsit Addis Abeba, plecînd spre patrie.La aeroport, înaltul oaspete român a fost condus de Maiestatea Sa Haile Selassie I, împăratul Etiopiei. Pe traseul de la Jubilee Palace pînă la aeroport erau arborate drapele de stat ale celor două țări și pancarte cu inscripții despre prietenia româno-etiopiană.Pe aeroport au venit, pentru a conduce pe oaspeții români, Alteța sa Imperială, prințul moștenitor al Etiopiei, Merid Azmatch Asfa Wo- sen, membri ai familiei imperiale, primul ministru Aklilu I-Iabte Wold, președintele Senatului, gene- ral-locotenent Abby Abebe, ministrul curții imperiale T. W. Kidane Wold, membri ai guvernului, înalte personalități ale vieții politice, generali.Au fost de față Mircea Nicola- escu, ministrul României la Addis

La plecare, pe aeroportul din Addis Abeba

persoanei umane, a e- galității în drepturi a națiunilor mari și mici și afirmării tot mai puternice a forțelor care militează pentru progresul social, în Declarație au fost înscrise drepturi și libertăți cu caracter general democratic, avînd ca scop dezvoltarea și protecția persoanei umane. Astfel, pe lîngă proclamarea unor drepturi civile și politice. Declarația formulează și drepturi socîal- 
economiee, ca dreptul la muncă, la odihnă, la asigurări sociale, la învățămînt, și pune un accent deosebit pe 
egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor, fără deosebire de rasă sau sex, pe interzicerea discriminărilor.
(Continuare 
în pag. a V-a)

Abeba, și alți membri ai legației române.Comandantul gărzii imperiale de onoare aliniate pe aeroport a prezentat raportul.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări. Cei doi șefi de stat au trecut în revistă compania de onoare. înainte de urcare în avion, președintele Consiliuhr de Stat al Republicii Socialiste R; 1- nia și împăratul Etiopiei Și-au strîns călduros mîinile.De la bordul avionului oficial, președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a adresat împăratului Haile Selassie I, următoarea telegramă :Părăsind teritoriul Etiopiei, adresez Maiestății Voastre Imperiale sincerele , noastre mulțumiri pentru căldura și ospitalitatea cu care am fost înconjurați.Cu această ocazie, rog pe Maiestatea Voastră Imperială să primească cele mai bune urări de sănătate și fericire .personală, de pace și progres poporului etiopian prieten.

BILANȚ RODNIC 

ÎN ÎNTRECEREA 

SOCIALISTĂ
Petroliștii din rafinăriile de 

petrol din țară au livrat în plus 
pînă acum circa 100 000 tone 
de benzine, motorine și uleiuri, 
hidrocarburi aromatice, bitum, 
parafină și alte produse cu ca
racteristici superioare. Prin va
lorificarea superioară a țițeiu
lui, reducerea consumurilor de 
chimicale și a pierderilor de 
prelucrare, au fost realizate în 
primele 10 luni ale anului eco
nomii suplimentare la prețul de 
cost în valoare de 29 983 000 
lei, iar beneficii peste plan de 
20 754 000 lei. Fruntașe în acest 
prim an al cincinalului sînt ra
finăriile Brazi, Teleajen și cea 
din orașul Gh. Gheorghiu-Dej.

întreprinderea forestieră Broș- 
teni este cea de-a zecea uni
tate din regiunea Suceava care 
a realizat planul anual înainte 
de termen. Și-au mai realiza» 
planul anual la toți indicatorii 
Combinatul de celuloză și hîrtie 
Suceava, întreprinderile fores
tiere lacobeni și Botoșani.
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Așteptați-!
de Amil NouDacă treceți cu trenul prin 
gara CraSna,- raionul Vaslui, și 
Vedeți mulțimea adunată a- 
colo, nu faceți confuzie cre- 
zînd că-i iarmaroc. Nu! Sînt 
țăranii cooperatori din Cos- 
tești, Albești, Rotșiești și alte 
comune care stau (unii de trei 
zile!) să predea tutunul la 
baza de recepție.

Dați-He numai răbdare. Că 
tutun... ,Și trimiteți-le, de-aca- 
să, cojoacele I

Mătura 
nocturnăNoaptea, între orele 1 și 2, în toate sălile de așteptare din gările mari (București-Nord, Arad, Ploiești etc) răsună vocea ceferistului: „Vă rugăm părăsiți sala, se face curățenie!" De ce neapărat noaptea? Ziua (dacă nu greșim!) are dimineață și seairă. începe forfota de oameni și bagaje. Obosiți, somnoroși, călătorii ies pe peroane. Cerem „cantonierului" să schimbe macazul pe linia I a respectului pentru cetățean.
O cunoașteți 
pe Elena 
Dogaru ?

Un om cumsecade din Tulcea, 
(nu-i dăm numele din motive pe 
care le veți înțelege) vă întrea
bă : „O cunoașteți pe Elena Do
garu, născută în comuna Gușo- 
eni, raionul Drăgășani ?”

...Urmau să se căsătorească. A 
înfiat copilul acesteia, imediat 
după naștere. Mama a amînat 
căsătoria sub diferite pretexte. 
După 8 luni a dispărut din loca
litate. Fetița are acum aproape 
doi ani. „E frumoasă și sănătoa
să", scrie tatăl adoptiv. Dar 
mama ? în tot acest timp, a cău- 
tat-o pretutindeni. Un cunoscut 
din Tulcea a întîlnit-o în Bucu
rești. Tatăl precizează : „sau se 
întoarce acasă, sau să declare în 
fața instanței că nu mai are pre
tenție asupra copilului". Dacă o 
întîlniți, vă veți îndeplini o în
datorire cetățenească anunțînd 
organele în drept.

Descoperirea 
unei lucrări 
de Brâncusi 9

In fondul de material didac
tic naturalist al liceului „Ni- 
colae Bălcescu" din Craiova 
s-a descoperit recent o lucrare 
a lui Brâncuși (care mărește 
la 703 numărul operelor sale 
cunoscute). Este vorba de cea 
de-a patra replică a Ecorșeu- 
lui. Ea este etichetată astfel: 
„Atitudinea clasicului Anto- 
nius. Anatomia mușchilor ar
tificiali. Lucrare după natură 
de prof. dr. D. Gerotă și 
C. Brâncuși. 1902".

Imprudență 
fatalăNichita Căruceru de la întreprinderea „Prutul" din Galați și-a spălat autocamionul pe rampa de descărcare a ambarcațiunilor pescărești mici, de la baza de pescuit din localitate. La plecare, frînele cedînd. a scăpat controlul autovehiculului, scufuridîn- du-se cu totul în Dunăre. Autocamionul și victima au fost scoși a doua zi. de scafandri.
Sentimentele 
n-au vîrstăS-au căsătorit de curînd. El, Augustin Bungărdeanu, are 82 ani ; ea, Maria Ioanidu — 76 de ani. S-au cunoscut la Institutul de geriatrie (unde locuiesc și în prezent). La ceremonie au fost de față invitați octogenari și nonagenari.
Oameni 
„focoși"în urma unei discuții înflăcărate cu nevasta, Dumitru Covalcic (București, str. Doamnei 3) s-a aprins. I-a luat lucrurile de îmbrăcăminte și le-a dat foc pe Bd. Ma- gheru. (în fața magazinului Artizanat-Romarta). Mai bine își spălau rufele în familie. Că de la foc, fumul a ajuns departe. A aflat și miliția.

Rubrică redactată de 
Stefan ZIDARITA 
Ștefan D1NICA

Tratamentul balnear în sezonul de iarnă

Peste 250 000 de persoane vor beneficia în acest sezon de iarnă de tratamente balneare în stațiunile din tară. Avînd în vedere, acest lucru, . în întreaga {ard se fac intense pregătiri pentru a se asigura oaspeților condiții cît mai bune de cazare și tratament. La Sinaia, de pildă, s-au terminat lucrările u- nui sanatoriu balnear cu o capacitate de 500 de paturi, pentru tratamentul a- (ecțiunilor digestive și renale. Prin lucrări de aducțiune,

în această stațiune, a Izvoarelor din Valea Cîinelui, s-au creat condiții șl pentru cură cu ape minerale, a căror eficiența ..se aseamănă cu cele de pe Valea Oltului, din stațiunile Olănești, Călimănești șl Căciulata.In scopul creșterii accesibilității populației la tratamente hidro-fizioterapice pe timp de iarnă, au fost înființate noi servicii de hidroterapie în stațiunea Victoria, la spitalele din Clu), Reșița, Alba Iulia,

Sebeș, Botoșani și la policlinica din Dră- gășani. Pentru asigurarea unor tratamente complexe în sanatoriile balneare în a- ceastă perioadă, secțiile de tratament au fost dotate cu aparatură modernă. în stațiunile Herculane, Ocna Sibiului și Felix s-au luat măsuri pentru extinderea u- nor metode eficiente oalneo - fizioterapice și de ergoterapie, ex
plicate în sanatoriile de copii cu deficiențe motorii. (Agerpres)

Noul motel din Bucium-lașl (Foto : Agerpres)

PE ACEASTA TEMĂ AM ANCHETAT 200 DE PAKiNȚI Șl 100. . I Interpretările și concluziile pe marginea
DE TINERI, ADOLESCENȚI Șl COPII, UTILSZÎND METODA cazurilor relatate in ancheta de față
FORMULARELOR-CHESTIONAR Șl PE ACEEA A DISCUȚIILOR apariin COnf. univ> Ursula Șchiopu
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„E băiat bun, e voleibalist!“ — 
ne spunea maistrul tînărului mun
citor Mihai Simionescu. Am aflat, 
insă, că întîrzie, ba mai și chiu
lește cîtepdată de la serviciu. La 
acțiunile organizației U.T.C. nu 
participă pe motiv că e sportiv.

— Maistrul îl ajută pe băiat 
închizînd ochii, acoperindu-l ? ne 
spune mama tînărului. Am mun
cit toată viața ca el să trăiască 
mai bine ca noi. Tare-aș fi vrut 
să-l văd inginer... Nu mi-am pu
tut realiza visul. Dar faptul că noi 
abia am reușit să terminăm șapte 
clase elementare nu-i dă dreptul 
să ne considere părinți demodați. 
Mi-amintesc un vers : „Am cunos
cut ce nu vor mai cunoaște, / Acei 
ce-n urma mea s-or naște"... Bă
iatul nostru nu vrea să ia în sea
mă experiența pe care o purtăm 
în noi.

— Poate că l-ați răsfățat prea 
mult ?

— Adevărul e că a trăit fără 
griji. Eu am fost de altă părere, 
dar așa a vrut taică-său, l-a ferit 
de greutăți, astfel că totul i se 
pare ușor de obținut în viață. 
Poate că ar fi trebuit totuși să-l 
obișnuim de mic cu greutățile 
vieții...

Se observă adesea, la părinți, o concepție a educației pe linia minimei rezistențe.Sentimentul natural de protecție se amplifică uneori și tînărul trăiește în viață cu bilet de favoare — singurul „efort" pe care trebuie să-l facă fiind acela de a dori și apoi de a primi...
Imaginați-vă o tînără — Ma

riana P. din bd. 1 Mai nr. 168 — 
cățărată pe pervazul ferestrei, 
mîncînd pîine cu unt. bîțîindu-și 
picioarele în ritmul unui cîntec 
ce-i stăruie încă în minte de a- 
seară, în timp ce maică-sa spală pe 
jos, tîrindu-și genunchii pe par
chet...

— Mariana, bea și puțin ceai 1 
o roagă maică-sa.

— Dar lasă-mă odată-n pace ! 
izbucnește ea și trîntește pîinea pe 
parchet.

Dacă faptul că nu-și ajută mama 
l-ați privit poate cu oarecare în
găduință, ultimul gest, desigur, v-a 
revoltat.Lipsa de obișnuință cu munca se înscrie într-o mentalitate care deteriorează esența sentimentelor reale de respect și solicitudine. Generatorii acestei mentalități sînt părinții înșiși, care fără să-și dea seama subminează, prin sistemul de supraprotecție, unul din cîști- gurile spirituale cele mai importante ale societății noastre : pasiunea pentru muncă.

— Eu cred că sînt cazuri cînd 
copilul trebuie menajat, spune toy. 
A. Gheorghiu, muncitor la uzi
nele „23 August". Niki al meu 
este elev în clasa X-a și trebuie 
să vă spun, că are notele cele mai 
bune nu numai din clasa lui... Eu

însumi mă opun să facă treabă în 
casă. Tot ce are el de făcut este 
să se instruiască prin toate mij
loacele.Ce consecințe poate avea o a- semenea credință ?în sistemul de gîndire al adolescentului se poate crea mentalitatea privilegiatului, insensibilitatea față de munca părinților. Un a- semenea tînăr, care învață bine, dar care disprețuiește munca părinților, va disprețui-o și pe a celorlalți oameni, nu va fi în stare să aprecieze rolul și caracterul complex al muncii.Ni s-au repetat și fraze ca: „Vreau să-l obișnuiesc pe copilul meu cu greutățile. Va avea de cîș- tigat mai târziu". Dorind să aflăm despre ce fel de greutăți e vorba, unii părinți ne-au explicat că ei le cer copiilor să ajute la o treabă în gospodărie, să facă tîrguieli etc.Dar ce înseamnă, în esență, o- bișnuința cu greutățile vieții ? Se pot ele traduce exclusiv prin acțiunile mărunte, gospodărești? Viața este complexă. Ea este întotdeauna nouă, dar ceva esențial se repetă. Altfel n-ar avea valoare experiența. A-l obișnui pe copil cu greutățile vieții înseamnă Intr-adevăr a-l face părtaș la dificultățile posibile prin care trec părinții. Sigur, fiecare familie dispune azi de cu totul alte condiții materiale decît în trecut. Totuși, nu s-a ajuns la satisfacerea deplină a cerințelor. în afară de a- ceasta, într-o familie apar felurite cazuri. Unii părinți își spun : facem un sacrificiu, dar să nu afle copilul că avem greutăți, el să nu le simtă. Atitudinea e greșită. El trebuie introdus în problematica complexă a vieții. Trebuie să i se arate de pildă : „Uite, tatăl e bolnav, anul acesta nu. putem să-ți facem palton nou". Copilul va înțelege că un palton nou nu cade din senin. El va participa sufletește la greutățile familiei, i se va dezvolta simțul economiei, al raționalizării plăcerilor. El singur va spune: „lasă mamă, nu asta e cel mai important acum". Altfel copilul va fi privat de cunoașterea și înțelegerea realității. Viața îl va surprinde nepregătit spiritual, neînarmat. Lipsa de străduință în crearea unei optici realiste asupra vieții afectează pîrghii importante ale conștiinței, în articolul „Prima dezertare socială" s-a relatat printre alțele că o tînără. care se îndrepta spre o comună din regiunea București, ca să-și ia în primire postul de profesoară, a fost prinsă pe. drum de o ploaie și s-a întors acasă „la mămica".Există o pregătire pentru o profesiune, dar această pregătire este integrată într-o pregătire mai largă : pregătirea pentru viață.

E posibil ca muzica să capteze ■ treptat interesul tînărului în cau-.. ză, dar cu ce preț ? Cu prețul transformării ideii de muncă producătoare de bunuri într-o pedeapsă la fel cu aceea a privării de dragoste ori .de bucurii.Considerarea efortului — ca o pedeapsă, creează, spontan, o atitudine negativă față de muncă.
Pera Vasile are 20 de ani. In- 

tr-o seară a fost dus la miliție 
pentru că tulbura ordinea într-un 
cafe-bar.

— Unde lucrezi ?
— încă nu lucrez, dar e vorba 

să mă angajez...
— Vasile are o meserie — spu

ne mama lui. A absolvit școala 
profesională „Timpuri noi". E 
strungar în fier. A lucrat două 
luni, apoi nu s-a mai dus... Acum 
două săptămâni mi-a spus că plea
că să lucreze la Ișalnița, la taică- 
său... Nu v-am spus: Alexandru, 
taică-său, a divorțat de mine după 
ce și-a luat diploma de inginer și a plecat la Ișalnița. In șapte ani 
n-a venit odată să-și vadă copiii. 
Cît m-am bucurat auzindu-l că 
vrea să luireze iar. Am împrumu-' 
tat cîteva sute de lei și i-am dat. 
După cinci zile s-a întors... L-am 
dat afară din casă... L-au stricat 
cîțiva prieteni, derbedei, care-l 
strigă toată ziua la geam.. Era bă
iat bun înainte; vroia să se facă 
inginer, ca taică-său.

— De unde are bani?
— Eu nu-i dau, da-mi ia din bu

zunar și mie și soră-si.Iată cum dezordinea în viață se transformă în dezordine de conștiință. Atitudinea față de muncă a fost, în acest caz, mutilată de condiția dezordinei și dezorganizării familiei — la care s-a adăugat înhăitarea tînărului cu alții fără căpătîi. In tatăl său, tînărul a avut cel mai prost model de incorectitudine morală. Asemenea medii pot fi generatoare de de- licvenți.în cercetările noastre am întâl

nit și părinți care cultivă o atitudine. activă față de viață, dar nu prin pîrghii firești și viabile.
' Mama uriei fetițe inteligente și 

vioaie', de la o școală din apropie
rea Universității, dorea ca fetița 
ei să învețe cîteva limbi străine, 
muzică instrumentală, balet și 
pictură. Deși angrenată într-un program foarte încărcat, ce o priva de bucuriile firești ale. copilăriei, fetița era extrem de muncitoare — dar munca devenise pentru ea, la 14 ani, un mijloc de a dobîndi succese. Supraaglomerarea anulase elementele de bucurie, spontaneitatea ce se exprimă a- tunci cînd prin educație munca devine o necesitate eliberată de oportunități.... Iată și un alt caz în care atitudinea față de muncă se educă prin mijloace greșite, întărindu-se concomitent domeniile orgoliului și egoismului și creîndu-se în cele din urmă trăsături de suficiență : 

Valentin Bogdan, fiul unui pro
fesor de chimie, este elev silitor, 
dar veșnic preocupat de diferen
țele mici de note ce apar în car
netul său școlar față de cele ale 
unor colegi de-ai lui, care „pri
mesc note bune și ei" dar „nu 
muncesc atît de bine și de fru
mos ga Vali" (părerea mamei).Ca și îri școală, munca educativă în familie trebuie să fie întotdeauna un proces dirijat.

Emil Giurcă în vîrstă de 20 de 
ani a fost amendat de mai multe 
ori pentru injurii și provocări de 
scandal. Amenzile le plătește tatăl. Flăcăul, înalt, bine clădit, deși 
a luat bacalaureatul de trei ani 
„nu lucrează încă". L-am între
bat pe tatăl său, inginer chimist, 
de ce nu se ocupă de educația și de viitorul fiului său. „Să-l ia mi
liția, domnule, eu nu mai am ce-i 
face !“, — a răspuns.

— Dar nu v-ați gîndit ce va 
deveni7

— Nu știu, voiam să fie și el

chimist. Parcă nici n-ar fi băiatul 
meu, sîntem ca doi străini.Cazul tînărului Emil, ca și alte cazuri, arată că nu întotdeauna părinții știu să-și valorifice experiența de viață în educarea copiilor. Tatăl lui Emil este un om cu studii superioare, e un om cult, dar cultura este un edificiu, un rezultat, iar educația o acțiune. Nu întotdeauna oamenii cultivați reușesc să fie și buni educatori sau să influențeze, prin' simplul atribut de a fi culți, pe cei apro- piați.Se întâmplă, și nu de puține ori, ca oameni apropiați — părinți și copii — să nu-și cunoască munca. 96 la sută din tinerii care au răspuns la ancheta de față cunosc activitatea în producție a părinților lor. Dar completările la răspunsuri în multe cazuri vagi, u- nele de tipul : „Da, tata e muncitor", dovedesc că tinerii știu puțin despre aspectele sociale ale activității părinților lor.

Tovarășul Măntoiu Laurențiu, 
directorul Scolii de 8 ani nr. 162 
din Capitală, ne-a relatat o expe
riență interesantă: „Intr-una din 
clasele a VIII-a am dat elevilor 
următoarea temă: „Cum vi-l ima
ginați pe părintele vostru la lo
cul de muncă ?“ Spre surprinde
rea mea, mai mult de jumătate din 
clasă n-a știut ce să povestească...în unele cazuri copiii nu află de la părinți lucruri care privesc caracteristicile muncii lor, ci doar faptul că muncesc. „Ce ați vrea să-i povestesc fiicei mele de 14 ani — ne întreba inginerul D. Stă- nescu. Că ieri am avut o controversă cu inginerul șef despre noua linie automată pe care o proiectăm, sau că un coleg mi-a lăudat proiectul ? Ea e departe de problemele astea. Tot nu m-ar înțelege 1"Părinții trăiesc adesea doar spectacolul zilnic al creșterii copilului și imaginea de viitor, neglijînd faptul că fiecare moment al întîl— nirii cu copilul este un moment de

influențare. Părinții sînt singurele ființe supuse integral și permanent observației copilului. Auzind că tata este nervos sau foarte obosit, fiindcă vine de la serviciu, în mentalitatea copilului apare treptat o idee deformată despre muncă. Pentru a-i face pe copii să-ți cunoască munca nu e nevoie să le explici „metodele de strunjire", „principiile contabilității în partidă dublă" sau „proiectul X". Sînt elemente care se întipăresc singure în memoria copilului cu privire la sfera muncii. Chiar dacă nu i se povestește în mod special, copilul aude ecourile muncii tatălui sau mamei care îi bat mereu în frunte. Adesea părinții discută acasă între ei, își mărturisesc bucuriile sau necazurile. Dacă tată] vine mereu a- casă iritat, dacă spune mereu soției : Aș vrea să mă mut din locul ăsta, nu mai pot suporta 1 copilul începe să vadă în munca tatălui ceva apăsător și neplăcut. Dar tatăl sau mama au multe satisfacții oferite de muncă. Atunci la urechea copilului ajunge bucuria murtcii! Să fim atenți ce aducem acasă din atmosfera muncii. Altfel peste ani ne vom întreba surprinși: ia uite ce copil avem, nu-i place să muncească I De unde i-a venit ideea asta ?Dacă mama spune : „azi nu te mai duce la servici, las’ că motivezi tu cumva", iar tatăl îi răspunde : „nu. dragă, pentru mine ziua de muncă e lege" atunci în capul copilului se întipărește conștiinciozitatea, ideea respectului față de muncă, a disciplineiToate opiniile părinților îi dau copilului o anumită reprezentare despre muncă și atitudinea fată de ea.
Din colectivul de anchetă au 
făcui parte Constantin RADO
VICI și G. DIMA

In numărul următor, 
publicăm partea a Il-a a 
anchetei.
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" ÎN FAMILIE 

SE FORMEAZĂ PRIMA 

IMAGINE 
DESPRE MUNCĂ

— Cînd eram student la conser
vator, povestește profesorul Marin 
Rădulescu, n-aveam cu ce să-mi 
plătesc taxele de școlarizare, ast
fel că noaptea lucram la gară, des
cărcăm vagoane cu cartofi. Am un 
băiat. Intr-o zi mi-a declarat că 
nu mai vrea să studieze pianul.

Mi-am adus atunci aminte de ti
nerețea mea. Am hotărît să-l spe
rii puțin: „Nu vrei să studiezi I 
— i-am spus. Atunci am să te tri
mit să lucrezi pe un șantier, să 
vezi și tu ce înseamnă greul în 
viață". A doua zi, băiatul a în
ceput să cînte la pian.
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CUI PREDAM ȘTAFETA LUI MERCUR?
Nu de mult, tn „Sctnfela* 

a apărut un articol cu pri
vire la învăfămîntul comer
cial, la care aș vrea, prin 
rîndurlle de fată, să fac u- 
nele adausuri. Cu multă 
dreptate articolul aducea 
critici felului în care este 
întocmită programa analitică 
a școlilor de corner}, cerînd 
îmbunătățirea ei. După pă
rerea mea, articolul se o- 
cupa însă în mod unilateral 
de pregătirea tinerelor ca
dre din corner). Adică atin
gea numai problemele di
dactice ce se nasc în cadrul 
școlii. Aceasta nu mi se pare 
suficient. Vreau să spun că, 
în afara școlilor, una din 
căile pentru însușirea pro
fesiunii noastre este tradi
ționala ucenicie.

Nici prin minte nu-ml 
frece să susfin că ar trebui 
slăbită pregătirea teoretică. 
E adevărat că, printre vîn- 
zătorii mai în vîrstă, po)i 
auzi pe cîfe unul spunînd : 
„Noi n-am mai făcut atîta 
școală și, slavă domnului, ne 
descurcăm destul de bine". 
Această mentalitate trebuie, 
fără doar și poate, combă
tută. Pe vremuri, cînd intra 
într-un magazin de textile, 
ucenicul nici nu știa ce este 
un metru. De altfel, multă 
vreme spăla vasele la bucă
tăria patronului și spărgea 
lemne. Ce mare înlesnire 
înseamnă pentru viitorul 
vînzător dobîndirea preala
bilă de cunoștințe legate de 
meserie 1 Aceasta dă sigu
ranță și îndemînare, scurtea
ză considerabil timpul de 
însușire a meseriei. Condi
țiile în care învafă elevii- 
ucenici de azi meșteșugul 
comerțului le permit să a- 
jungă mult mal departe de
cît noi, pe vremuri.

Așadar, nu poate fl vorba

să acordăm rabaturi la învă
țătura teoretică. Dar, în a- 
celași timp, ar fl o greșeală 
să trecem cu vederea peste 
importanta și valoarea uce
niciei practice. Ea este strîns 
legată de creșterea de noi 
cadre, una din cele mai în
semnate șl mai acute pro
bleme ce stau azi în fa)a co
merțului. După cîfe știu, nu
mai pentru București sînt ne
cesari — în anii care vin — 
multe mii de noi lucrători. 
Nu mai punem la socoteală 
nevoile celorlalte orașe ale 
tării, mari sau mici, nevoile 
satelor noastre, unde comer
țul socialist se dezvoltă ra
pid. Ucenicii ne sînt nece
sari și nouă, celor mai în 
vîrstă, ca ajutoare, și acest 
lucru nu trebuie neglijat. 
Vom ob)ine bune rezultate, 
cred, dacă între învăfămîn- 
ful teoretic de specialitate și 
ucenicia practică de zi cu zi 
se va stabili un echilibru, o 
îmbinare armonioasă. Un lu
cru e clar : ucenicii de astăzi 
sînt absolvenți a cel pufin 8 
clase. Pregatiji în magazine, 
ei pot să treacă apbi prin 
cursuri, să se perfecționeze 
neîncetat.

Ca și școala sau cursurile 
prin care va frece mereu tî
nărul, vînzăforii calificați pe 
lîngă care înva)ă în perioa
da uceniciei — și care de
vin profesori în adevăratul 
înțeles al cuvînfului — au 
datoria să le insufle, înainte 
de toate, dragostea de me
serie. Fără ea exercitarea 
profesiunii se va face me
canic, plictisit și indiferent. 
Trebuie să i se arate uceni
cului cum să se poarte — și 
aceasta prin comportări 
vrednice de a fi urmate. De 
aceea, „profesorii* cărora li 
se dau în grijă tineri trebuie 
aleși cu mare aten)ie, din

rîndul celor demni de o a- 
semenea încredere.

Anumite lucruri nu se în
vață la școală, nu se pol în
văța la școală, nu pot fi în
sușite decît în magazin. De 
altfel, din vechea fradifie a 
uceniciei știm prea bine că 
fostului ucenic nu i-a scăpat 
nici unul din amănuntele, 
din „fainele” comerțului. De 
altfel, și azi în fările în care 
comerțul are o mare dezvol
tare și tradifie, nu s-a putut 
și nu se poate frece peste 
stagiul în magazin.

Nu voi sublinia acum ro
lul social al profesiunii noas
tre, însemnătatea aportului 
ei în cadrul economiei și 
viefii jării. Dar despre dem
nitatea și frumusețile ei, a- 
tunci cînd este exercitată cu 
dragoste, dacă nu chiar cu 
pasiune, putem și trebuie să 
vorbim. Ucenicul trebuie să 
vadă că vînzăforul de ma
gazin, ospătarul, lucrătorul 
din hotel au avantajul unei 
acfivifă(i pline de variație și 
semnificații umane. Contac
tul zilnic cu acea infinită di
versitate de oameni pe care 
magazinul, restaurantul, ho
telul sînt chemate să-i de
servească, faptul că în fie
care zi ai de făcut ceva nou 
în legătură tocmai cu di
versitatea clientelei, ca și cu 
diversificarea tot mai largă 
a mărfurilor, cu moderniza
rea lor și a unor servicii, fac 
ca această muncă să pre
zinte un interes inepuizabil. 
Ucenicul va învăța nu nu
mai valoarea unei mărfi, dar 
va deprinde intuirea rapidă 
și sigură a dorinfelor și tre
buințelor clientului, va cu
noaște ceea ce am putea 
numi psihologia socială. 
Magazinul este, de fapt, ca 
o casă deschisă în care se 
așteaptă permanent oaspefl.

Putem împărfl „oaspeții* tn 
mari categorii : clientul care 
vine hotărît de-acasă ce și 
cît să cumpere ; clientul 
care, văzînd, va hotărî în 
magazin ; clientul care vizi
tează magazinul numai pen
tru informare și chiar numai 
pentru destindere. Fiecare 
categorie prezintă un inte
res aparte. Numai că aceas
tă diversitate impune vînză- 
torului comportări diverse, 
potrivite, decurgînd din In
tuirea rapidă și sigură a psi
hologiei fiecărei categorii. 
Unii spun : „ce mă intere
sează psihologia clientului ? 
Ce-mi cere îi dau și gata I" 
Dar aceasta este o jude
cată primitivă. Să dăm un 
exemplu. Intr-o zi, la noi, la 
„Romarta", a intrat val-vîr- 
tej un tînăr nervos și parcă 
preocupat de altceva decît 
de cumpărături. A venit 
glon( lfl raionul nostru de 
stofe. în timp ce se tot uita 
la ceas, mi-a indicat o stofă 
la înfîmplare și mi-a spus : 
„Taie-mi de-aici 70 de cen
timetri I" Mi-am dat seama 
că are nevoie de material 
pentru □ fustă. Firește, nimic 
nu era mai simplu decît 
să-i tai stofa și să-i fac bo
nul de plată. Clientul n-ar 
fi avut să-mi reproșeze ni
mic. Numai că stofa nu era 
indicată pentru ceea ce 
avea nevoie. Așa că am In
trat în vorbă cu el. Deși zo
rit, mi-a spus că sofia i-a 
născut un băiețaș, că e încă 
la maternitate, că el e în 
culmea fericirii și că vrea 
să-i cumpere un cadou, l-a 
venit în minte o stofă. Foar
te bine. Dar, i-am sugerat 
noi, n-ar fi nimerit să-i a- 
sorfeze și un pulover sau o 
bluză ? Și apoi, sofia cum 
e? blondă, brună ? — să-i 
potrivim culoarea. Am expus

toate acestea tînărului meu 
client, care, convins de jus
tețea argumentelor, s-a dus 
la raionul de alături, a cum
părat o bluză de culoarea 
stabilită cu noi, s-a întors 
la raionul nostru, unde a 
primit o stofă asortată și a 
plecat fericit.

Din acest unic exemplu, 
luai dintr-o mie, se poate 
vedea cît de multe trebuie 
să știe un vînzător pentru 
a-l mulțumi pe client, con
tribuind la educarea gustu
lui acestuia prin competenta 
sa și, aș spune, prin sensi
bilitatea sa. Aici este vorba 
de un întreg sistem de de
prinderi, de reflexe care îfi 
intră în sînge muncind și 
învăfînd în climatul maga
zinului — marele învățător.

Este neîndoios că putem 
pregăti buni vînzători în 
magazin. Recrutarea uceni
cilor să se facă însă cu ma
ximum de atenjie, verificîn- 
du-se aptitudinile lor. Uce
nicii să urmeze cîteva luni 
pe an cursuri cu scoaterea 
din produefie sau cursuri 
serale continue (de 2 ani) 
acolo unde funcționează 
grupuri școlare ; pentru u- 
nele meserii mai complicate 
sau pentru unități de cate
gorie ridicată (de exemplu, 
în turism) instruirea să se 
facă prin școlarizare conti
nuă și practică în produc
ție, cum de altfel s-a și în
ceput. Noi vedem în aceste 
mijloace căi de bază ale 
pregătirii profesionale. Ata
șamentul pentru locul în 
care fi-ai făcut ucenicia, ca 
și dragostea pentru meserie, 
sînt chei ale succesului pro
fesional.

Gheorghe IANCU 
șef de raion 
la „Romarta“-Bucureștf
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Azi, pe

(Urmare din pag. I)

Reprezentanții 
beneficiarului

ge- 
tov.
co-mii de con- ai Argeșului sosirea con- și de stat în

decor natutal. de o măreție, locuitori
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A HIDROCENTRALEI DE PE ARGEȘ Șantierul naval

I
I
I

partid și de stat, însoțiți de urările calde ale oamenilor, s-a transmis simbolic, din generație în generație. mesajul străvechilor meșteri, opera lor este ridicată la scara zilelor noastre, prin înălțarea unor cetăți ale luminii de proporțiile celei de pe Argeș.Ce splendidă replică a istoriei! Sus, pe culmea Cetățuii, se profilează ruinele unei construcții a lui Vlad Țepeș, iar dedesubt, în inima aceluiași munte, cel mai important obiectiv energetic din acest an de început al cincinalului — hidrocentrala. Noul izvor de forță desferecat constituie încă o mărturie grăitoare a justeței politicii de industrializare socialistă a țării, a eforturilor partidului și statului nostru pentru dezvoltarea bazei e- nergetice.Tn I acest tulburătoare structori șisalută cu dragoste ducătorilor de partid mijlocul lor. Sînt de față, la intrarea în hidrocentrală, Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, Octavian Groza, adjunctul ministrului. Nicolae Păunescu, directorul general al grupului de șantiere al hidrocentralei.Ascensorul coboară cu repeziciune în centrala subterană, locul prefacerii apelor Argeșului într-un rîu de energie și lumină. Doar ceva mai mult de două minute durează călătoria spre inima muntelui, de-a lungul vastului cilindru de beton adînc de peste o sută de metri, în peretele căruia sînt încrustate 614 trepte. Ne aflăm într-un palat, subpămîntean. unic în felul său. o vistierie a energiilor înalte. Aici, spre inima pămîntului, au fost îndreptate apele Argeșului, pentru a pune în mișcare turbinele, pe o nouă „albie", subpămîn- teană. de 11 km — operă de artă inginerească ce a presupus rezolvarea unor probleme dificile.Bolțile impunătoare ale centralei subterane se arcuiesc deasupra noastră, trezind admirația față de eroica muncă a celor care au tăiat în stîncă aceste magistrale scăldate în lumini fluorescente. Zeci de mii de metri cubi de steril au trebuit să fie scoși la ziuă, zeci de mii de metri cubi de beton au stăvilit îndărătnicia muntelui, infiltrațiile de ape și de gaze. Fiecare pas atît de simplu parcurs acum a fost cucerit într-o aspră încleștare de brigăzile de mineri conduse de comuniști încercați ca Pavel Otet, Gheorghe Fasole, Alexandru Farcaș, Duruș — dintre atîtia constructori ale păstrează aici rezonanta.La intrarea în sala turbinelor, inginerul Nicolae Decuseară. conducătorul șantierului de montaj, raportează conducătorilor de partid și de stat:„Montajul întregii hidrocentrale 
a fost terminat cu 26 de zile înainte de termen. Ultima turbină, din cele patru aflate în funcțiune, așteaptă să fie pusă în sarcină".Directorul hidrocentralei. Pante- limon Cîrtiță, prezintă conducătorilor de partid și de stat caracteristicile tehnice ale centralei.La invitația constructorilor și montorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica inaugurală. Apoi, secretarul general al C.C. al P.C.R. întoarce maneta de la tabloul de comandă, punînd în sarcină cea de-a patra turbină.Este ora 10,27.Argeșul a devenit un nou și puternic afluent al sistemului energetic național. Este destinul contemporan pe care 1 l-a făurit socialismul. în condițiile căruia resursele naturale ale tării cunosc o valorificare complexă, superioară. Cu puterea celor 4 grupuri ale sale, totalizînd 220 megawați, Hidrocentrala „Gh. Gheorghiu-Dej" va pulsa anual, pe arterele rețelelor de înaltă tensiune. 400 milioane kilowați-oră Ea va aduce o substanțială contribuție la sporirea forței energetice a patriei.Clipe de intensă emoție. Tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită, strînge mîinile constructorilor și montorilor. oameni care au lucrat cinci ani la geneza acestei opere, unice în felul ei.în timp ce este străbătută sala turbinelor, unde se simte pulsul marilor energii, tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de performantele tehnîco-funcționale ale agregatelor, are cuvinte de apreciere pentru opera constructivă pe care o reprezintă acest „palat" subteran.Luminată ca ziua, sala mașinilor — lungă de peste 100 de metri și Iată de aproape 25 — destramă prin arhitectura ei simplă și îndrăzneață imaginea pe care o avem. îndeobște. despre subteran. Sursa impresiei e alimentată de diverse elemente care concură fericit la crearea unei ambiante de lucru plăcute. Vasta boltă, aflată la 16 metri înălțime, e alcătuită din plăci de aluminiu casetate. Față-n fată, un perete a fost placat cu mozaic i ceramic în nuanța fundului mării, iar un altul cu plăci de aluminiu înalte, care apar ca o infinită suită

Augustin vrednici căror fapte își

de ferestre filtrînd razele luminii. Frontoanele, din travertin de Bor- sec, dau monumentalitate. Grija față de condițiile de muncă ale energeticienilor este întregită prin existența unei instalații automate de climatizare.Sus, în sala de comandă, care are un perete de sticlă, iar ceilalți acoperiți cu furnir de paltin, se află creierul electronic al hidrocentralei, alcătuit din 40 de kilometri de cabluri.Aici, în fața tabloului de comandă are loc o convorbire între conducătorii de partid și de stat și constructori și montori. Din cuvintele pline de modestie ale muncitorilor și specialiștilor, din datele și cifrele înfățișate cu liniștea celui stăpîn pe meserie, pe forța tehnicii moderne, se desprinde ideea că hidrocentrala de pe Argeș constituie o nouă treaptă de afirmare a măiestriei constructorilor noștri, a energeticii românești. De la proiect pînă la montarea uriașelor a- gregate, istoria construcției consemnează realizarea unor soluții tehnice și metode de lucru originale în înălțarea barajului, în străpungerea stîncii în condiții de mare presiune, în montarea unor utilaje de mari proporții cu o înaltă precizie — adevărat tezaur de experiență pentru viitoarele șantiere.Cinstirea muncii constructorilor a avut loc într-un cadru solemn, imediat după ieșirea din subteran, în holul de marmură al centralei.In prezența conducătorilor de partid și de stat, muncitori, ingineri și tehnicieni au fost decorați pentru merite deosebite ordine ale Republicii România.înmînînd distincțiile, ședințele Consiliului de Murgulescu, i-a felicitat pe decorați în numele C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și al guvernului. A răspuns ing. Mircea Sipi- ceanu.Apoi, conducătorii de partid și de stat au înscris pe prima filă a cărții de aur a hidrocentralei următorul text:„Intrarea în funcțiune a hidrocentralei de pe Argeș — realizare de seamă în opera de industrializare și de ridicare economică a României, este o mărturie edificatoare a capacității creatoare și a spiritului constructiv al poporului nostru.Felicităm călduros pe proiec- tanți, ingineri, tehnicieni și muncitori pentru hărnicia, ingeniozitatea. competenta și abnegația cu care au muncit și au realizat acest monumental edificiu energetic. Realizarea barajului de la Vidraru și a Hidrocentralei „Gh. Gheorghiu- Dej" sporește potențialul energetic al patriei, contribuie la progresul său industrial, la creșterea rodniciei ogoarelor argeșene, zele electricității în noiAdresăm colectivului trai ei urarea de succes exploatarea rațională, la un înalt nivel economic, a modernului complex energetic inaugurat pentru a da patriei cît mai energie și lumină".Evenimentul inaugurării centralei s-a încheiat miting care a prilejuit o puternică manifestare de dragoste fată de partid, de încredere nestrămutată în călăuza înțeleaptă a poporului pe drumul înfloririi României socialiste.

cu înalte Socialistevicepre-Stat, Ilie cei

aduce ra- localități. hidrocen- deplin în
astăzi multăhidro- printr-un

în cuvîntul său, Nicolae Păn- nescu, directorul general al grupului de șantiere, a subliniat că aici, la Argeș, s-au calificat 3 000 de muncitori. Șantierul a fost o adevărată școală a tăriei de caracter și voință, unde s-au format constructori ale căror fapte de muncă și viată- vorbesc de la sine despre chipul omului nou, ho- tărît să înfăptuiască 'consecvent politica partidului. Experiența lor este folosită în prezent la Porțile de Fier, Lotru și pe alte șantiere. Asigurăm conducere* de partid și de stat — a spus vorbitorul — că vom muncii cu aceeași abnegație pentni realizarea la termen și în condiții superioare a tuturor hidrocentralelor prevăzute a se construi pe valea Argeșului.A luat apoi cuvîntul brigadierul 
Gheorghe Iordache, care a mărturisit bucuria fără margini pe care o încearcă el și ortacii săi, a- cum la terminarea lucrărilor hidrocentralei de pe Argeș, unde, ca și la Bicaz, a lucrat de la început pînă la sfîrșit. La „nodul de presiune" — a spus el — am întîmpinat greutăți prin care nu mai trecusem. Stînca avea presiuni puternice, infiltrații de apă care n-au cedat pe tot parcursul lucrării. Gazele provenite de la sudură, apa, presiunea muntelui ne opreau deseori în loc. Dar nu am dat înapoi. Sarcina trasată de partid de a termina la timp lucrarea ne însuflețea, sporea eforturile noastre. In brigada noastră sînt mulți comuniști care, prin e- xemplul lor în muncă, prin dăruire fără rezerve, au atras după ei întregul colectiv, călindu-1 în lupta cu greutățile. Sîntem gata pentru noi sarcini pe care partidul le va pune în fata noastră.Muncitorul Constantin Nicu- 
lescu, unul dintre sutele de tineri argeșeni care s-au format și au •crescut o dată cu șantierul hidrocentralei, și-a exprimat mîndria pe care o împărtășesc miile de constructori de a putea spune că în corpul barajului este și o părticică din munca lor. El a mulțumit tovarășilor săi pentru încrederea de a fi primit în rîndurile membrilor de partid. Pe șantier mi-am întemeiat familia — a adăugat tînărul muncitor, ea face acum parte din marea familie a constructorilor, de care ne simțim legați și pe care îi vom urma pretutindeni unde partidul ne va chema.A vorbit apoi directorul grupului de șantiere Lotru, Gheorghe Co
coș. Astăzi — a spus el — cînd hidrocentrala de pe Argeș se inaugurează, raportăm conducerii partidului cu un sentiment de mîndrie că lucrările la hidrocentrala Lotru au fost demarate cu succes. Constructorii acestui nou obiectiv au adus cu ei experiența Bicazului. a Argeșului, ceea ce ne dă convingerea că vom reuși să terminăm a- ceastă lucrare într-un timp scurt și la un nivel tehnic ridicat. Sarcina trasată prin Directivele Congresului al IX-lea al partidului a devenit un idealstructorilor noștri. Asigurăm conducerea partidului că nu vom precupeți- nici un efort pentru realizarea ei, ducînd astfel mai departe faima tehnicii românești.Intr-o atmosferă însuflețită. întîmpinat cu puternice aplauze . și urale, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R.După miting, conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat

spre barajul de la Vidraru. Drumul tăiat în stîncă. arcuit îndrăzneț peste prăpăstii, ieșind la lumină din adîncuri de piatră, pentru a se pierde din nou. ne poartă din culme în culme, pînă unde crestele și-au apropiat umerii datorită marelui baraj. Concurînd natura, oamenii au clădit aici un „munte" de cinci sute de mii de metri cubi de beton, din care s-ar fi putut face o șosea pe distanța Arges-Bicaz. Barajul. ■ înălțat lîngă sălașele vulturilor. reprezintă o mare investiție de energie, pasiune și eroism colectiv. Scurt nopas pe creasta barajului înalt de 165 metri — cotă care-1 situează pe locul 9 în lume în rîndul construcțiilor de a- cest gen. E de reținut, printre altele. originalitatea soluției constructive — în arc dublu — și care se caracterizează printr-o rezistentă ridicată și un coeficient de securitate sporit.Privirile îmbrățișează larga panoramă a lacului de acumulare în care s-au strîns, veritabil tezaur hidroenergetic, circa o jumătate de miliard de metri cubi de apă. S-au îngemănat șuvoaiele Argeșului cu ale altor rîuri — Topolog, Vîlsan, Doamnei, Cernat — captate cu ajutorul unui păienjeniș măsurînd peste 28 de kilometri. Este cea mai eficientă soluție de acumulare a apelor realizată pînă acum în tara noastră.în depărtare scapără culmile înzăpezite ale Făgărașului... Splendoarea acestui colt de natură, căruia omul i-a adăugat plusul de frumusețe și armonie al operei sale, prilejuiește un schimb de păreri despre viitoarele amenajări în jurul lacului de acumulare....Bătălia de pe Argeș continuă. O arată lucrările întîlnite la tot pasul în tot cursul drumului. Căci ridicarea barajului de la și amenajarea lacului de lare au creat posibilitatea cării în continuare, în

Prin decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România s-au conferit ordine și medalii unor muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri din cadrul Ministerului Energiei Electrice.Pentru merite deosebite în proiectarea șihidrocentralei de pe Argeș, silful de Stat a conferit Muncii" teescu Mircea, raru G.Republicii Socialiste România" clasa a Il-a tovarășilor : Gilbert I. Adalbert, Păunescu A. Nicolae ; „Ordinul Muncii" clasa a Il-a tovarășilor : Gaspar I. Adalbert. Mohan Gh. Vasile. Moga M. Ion, Si- mionescu A. Alexandru. Dorneanu V. Constantin. Dinu I. Nicolae. Fi- lipini K. Rudolf. Marcu I. Nicolae. Raicu Gh. Constantin : ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IlI-a tovarășilor : Rakoși I. Ladislau. Sabău T. Be- none.- Ștefan F. Nicolae. Cernescu N. Gheorghe, Decuseară E. Nicolae.De asemenea, au fost decorați 161 tovarăși cu „Ordinul Muncii" clasa a IIT-a, 9 tovarăși cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a IV-a. 20 de tovarăși cu ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a și 272 cu „Medalia Muncii".(Agerpres)

început de decembrie la Șan
tierul naval Galați. în sunete de 
sirenă, de la cheiul de armare 
părăsește pentru totdeauna „pa
tul Dunării" un nou cargou de 
4 500 tone. Răspund la salutul 
de rămas bun navele ancorate în 
rada portului, 
constructorului, 
extern și ai registrului . naval, 
deopotrivă de exigenți, au atestat 
unanim calitățile navei. Acest 
veniment, care se repetă aici 
o precizie aproape matematică 
fiecare 50 zile, a avut de data 
ceasta o semnificație aparte.

— Au trecut 6 ani de cînd șan
tierul a livrat prima navă mari
timă — cargoul de mărfuri 
nerale „Galați" — ne spune 
Traian Pruteanu, secretarul, 
mitetului de partid al șantieru
lui. El are acum 
care, sub pavilion 
străin, brăzdează 
ceanele lumii. Și 
demn de remarcat.: ultimul car
gou din această serie a fost con
struit cu 14 luni mai repede de
cît primul.

Ziua de întîi decembrie a mar
cat însă și un alt eveniment im
portant în viața șantierului: în
deplinirea planului anual de pro
ducție. în legătură cu aceasta 
iată cîteva date : planul la pro
ducția marfă, a fost, depășit cu 
4,3 milioane lei, productivitatea 
muncii a crescut cu 2 la sută în 
plus față de plan, iar la prețul de 
cost s-au realizat în 10 luni eco
nomii suplimentare de 1,7 mi
lioane lei. Primul mineralier ro
mânesc de 12 500 tone, precum și cele 7 cargouri de 4 500 și 3 600 
tone au fost lansate la apă cu 
30—40 zile mai devreme. Cu a- 
celași avans se desfășoară lucră
rile de armare, livrările.

Dar să revenim în actualitate. 
Pe cala veche a șantierului se 
află în plină construcție încă 3 
cargouri. Lîngă dana de armare, 
alături de alte 6 nave, își înalță 
silueta zveltă cea mai mare navă

românească construită in țară : 
mineralierul „Petroșani", de 
12 500 tone. Ca o replică, pe noua 
cală a șantierului constructorii 
înalță acum corpul celei de-a 
doua nave de proporții asemănă
toare,- lucrările fiind în avans cu 
circa 40 de zile.

Explicații privitoare la succe
sele constructorilor de nave gă- 
lățeni ne dă directorul general 
al șantierului, ing. Panait Mel.i- 
saratos. „La noi, oamenii s-au 
învățat de mult cu tehnica nouă. 
Dispunem de aparate electrice de 
tăiat tablă navală, de felurite ma
șini, macarale uriașe și alte in
stalații moderne. Actualul cinci
nal va aduce un spor de tehni
citate pe măsura sarcinilor ce ne 
stau în față : două hale noi de 
montaj, mașini și instalații la ni
velul tehnicii celei mai înaintate".

Ce va produce șantierul în anii 
următori? Nave maritime moder
nizate de 3 600—4 500 tone și de 
12 500 tone. în 1970 se vor livra 
anual 11—12 nave cu un tonaj to
tal de 70 000 tone. Față de pri
mul an al cincinalului, aceasta re
prezintă o creștere de circa 25 000 
tone.

Alte noutăți în legătură eu 
dezvoltarea construcției de nave 
ne sînt furnizate de. directorul 
Institutului de cercetări și pro
iectări navale, ing. Gelu Kahu. 
Pe planșetele proiectanților se 
elaborează acum ultimele detalii 
de armare ale cargourilor de 
12 500 și 3 600 tone, a căror fabri
cație a fost recent însușită. Pro
iectanta sînt și ei în întrecere eu 
timpul. Sarcinile institutului pe 
acest an au fost îndeplinite. Cei 
mai buni specialiști lucrează în 
prezent la două noi proiecte de 
nave pentru flota noastră comer
cială. Realizările din primul an al 
cincinalului pun temelii solide 
dezvoltării în viitor a construcției 
de nave maritime românești.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scîntaîî*’

Evidența operativă
în cooperativa agricolă

scump al con-

de galerii

Vidraru acumu- valorifi- condiții avantajoase, a potențialului energetic al rîului Argeș în sectorul cuprins între Oești și Pitești. Astfel, se află în diferite stadii de construcție în aval patru centrale ce vor avea, în final, o putere totală instalată de 60 de mii kilowați, cu o producție anuală de e- nergie de 120 000 000 kilo- wați-ore. De asemenea, în amonte de hidrocentrala „mamă", se construiesc două hidrocentrale „pui", care vor folosi diferențele mari de nivel intervenite între apele rîurilor Topolog-Cumpăna și lacul Vidraru. La Cumpănita se construiește o hidrocentrală subterană cu o putere instalată de 5 000 kW. O alta, de aceeași putere, se înalță pe rîul Vîlsan. Dar avantajele hidrocentralei de pe Argeș sînt numeroase : formarea lacului de acumulare are implicații directe și asupra agriculturii, dînd posibilitatea irigării a o sută de mii de hectare și redării în circuitul economic a unor mari suprafețe amenințate de viituri, permite acoperirea necesarului de apă potabilă și de apă industrială al Capitalei și al orașului Pitești.
★In încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat au luat parte, împreună cu constructorii și mon- torii, la o masă tovărășească organizată cu prilejul inaugurării hidrocentralei.

Cooperativele agricole desfășoară o activitate complexă și multilaterală, fapt pentru care folosesc importante mijloace materiale și bănești. Gospodărirea cu chibzuință a acestor mijloace, urmărirea lor cit mai rațională în cursul anului au o mare importantă pentru întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole. Documentele operative reflectă întreaga activitate a cooperativei agricole și constituie, în același timp, instrumente de bază în mîna consiliilor de conducere pentru organizarea cît mai bună a producției.Secția de economie a- grară din Institutul Central de Cercetări Agricole studiază posibilitățile de îmbunătățire a documentelor de evidență opera-

tivă într-un număr de 20 cooperative agricole.Cheltuielile de producție și rezultatele finale pe fiecare cultură, specie și categorie de animale necesită întocmirea la timp a unor documente tehnico-operative corespunzătoare. Secția de e- conomie agrară a avut în vedere ca documentele ce se experimentau să asigure în final întărirea controlului preventiv a-

totuși unele deficiente în organizarea unor ramuri. Unele din ele au obținut producții ridicate dar la preturi de cost prea mari. Cooperativa agricolă Să- cele, regiunea Brașov, la 1 837 litri lapte pe cap de vacă furajată a realizat hectolitrul de lapte cu 31 lei mai mult decît cea din Stupini, care a obținut și o producție de lapte mai mică pe cap de vacă furajată. De asemenea, coo-
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Pregătirea te
renului pentru 
însămînțările 
de primăvară

Lucrătorii din gos
podăriile agricole de 
stat și stațiunile de 
mașini și tractoare 
continuă lucrările de 
pregătire — arături 
și fertilizare — pen
tru însămînțările de 
primăvară. Ei au arat 
în total 84 la sută din 
terenurile prevăzute.

Gospodăriile agri
cole de stat din regiu
nea Cluj au terminat 
arăturile, iar cele din 
regiunile Ploiești, 
Mureș Autonomă Ma
ghiară, Brașov șl Ba
cău le-au executat în 
proporție de 93—99 la 
sută.

de creș- la ani- „situația mișcăriianimale" ;

supra oportunității unor consumuri bănești și de materiale, precum și reflectarea producției obținute pe sectoare de activitate, locuri de muncă.Printre documentele experimentate, care au a- dus o contribuție însemnată la elucidarea mai concretă a activității cooperativelor agricole se numără „carnetele de pontaj" pentru evidența muncii membrilor, în producția vegetală ; „situația sporului de creștere în greutate", pentru înregistrarea și evidențierea lunară a sporului tere în greutate malele tinere ; centralizatoare a efectivelor de„lista de furajare" în care se evidențiază. în afară de furaje pe specii și categorii de animale, și consumul de unităti nutritive etc. întocmirea la timp a documentelor a permis consiliilor de conducere să cunoască operativ activitatea din fiecare ramură și subramură de producție, precum și pe fiecare cultură. specie și categorie de animale, luînd cele mai eficiente măsuri pentru înlăturarea lipsurilor în organizarea producției.Deși în anul 1965 unele cooperative agricole din cele studiate au avut. în general, rezultate bune, ele fiind situate în rîndul cooperativelor fruntașe din țară, s-au constatat

perativa agricolă Roată, regiunea rești, deși obține o producție de 2 040 litri pe cap de vacă furajată, a realizat hectolitrul de lapte cu 22 lei mai mult decît cea din Călărași, care a obținut o producție medie apropiată.Analizînd cauzele acestei situații, la cooperativele agricole respective am constatat că prețul de cost diferit la laptele de vacă a fost influențat prin înregistrarea unor cheltuieli mai mari la „furaje" și „cheltuieli indirecte".în aceste cooperative s-a impus o analiză mai amănunțită a cheltuielilor pentru a se asigura o concordantă între sporirea pe mai departe a producției și reducerea cheltuielilor. Menționăm faptul că în anul 1966. prin- tr-o analiză și o urmărire lunară a consumurilor de furaje și a producției, cu ajutorul documentelor e- laborate de secția de economie agrară, la aceste cooperative s-au redus cheltuielile comparativ cu anul 1965, ceea ce constituie o bază sigură în obținerea unor preturi de cost mai reduse.în cooperativele agricole unde lunar se face o analiză amănunțită a oportunității consumurilor, pe baza unei evidente tehnico-operative corecte, iar rezultatele din producție sînt comparate cu

Ion Bucu-

aceste consumuri, se obțin producții la prețuri de cost piu, raje rectmate efectiv, iar retribuirea muncii se face după producția obținută, cheltuielile de producție sînt mult mai reduse, ceea ce influențează favorabil a- supra rezultatelor economice finale.Sînt unele cooperative agricole, puncte de sprijin ale secției noastre, care au obținut producții medii mai mari la laptele de vacă, realizînd și un preț de cost mai redus. Printre acestea se numără cele din Codlea și Sînpetru, regiunea Brașov, Băilești, regiunea Oltenia. La a- ceste cooperative listele de furaje se completează zilnic, și în afară de consumul de furaje cantitativ și în expresie se calculează nutritive, care se analizează în raport cu producția obținută, luîndu-se măsuri corespunzătoare în cazuri de neconcordantă. Retribuirea muncii se face în raport de producția obținută, ceea ce asigură o corelație corespunzătoare între producție pe de o parte și cheltuieli pe de altă parte.Din cercetările făcute se poate trage concluzia că acolo unde cei însărcinați cu tinerea evidenței tehnico-operatîve. consiliile de conducere și specialiștii acordă atenția cuvenită întocmirii corecte și la timp a documentelor rezultatele de producție se îmbunătățesc continuu. Tinînd seama de importanta ținerii corecte și la timp a unor evidente tehnîco-operati- ve corespunzătoare consider, că este bine venită hotărîrea Uniunii Naționale a Cooperativelor A- grîcole de Producție de a simplifica și îmbunătăți, începînd cu anul viitor, documentele de evidentă tehnico-operativă și contabilă.

scăzute. Spre exem- dacă în listele de fu- sînt înregistrate co- nutreturile consu-

bănească unitățile

Ifrosie TOMA
cercetător
Secția de economie 
agrară din I.C.C.A.
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Specialiști din poligrafie

ROTUNDE

line — în special la cea provenită 
de la fabrica din Călărași. — nu 
sînt corespunzătoare". Neajunsurile — arăta tov. C. TRONARU, de la Trustul industriei poligrafice — încep încă din faza inițială de fabricație, de la sortarea necorespun- zătoare a materiei prime, nefiltra- rea lemnului umed etc. „Dacă ar 
fi să recepționăm hirtia numai 
după STAS-uri, spunea vorbitorul, 
de multe ori ar trebui s-o refu
zăm" Desigur, tipografiile trebuie să dea dovadă de exigență, să respingă livrările nemulțumitoare, dar adesea lipsa oricăror rezerve în depozite le silește să „închidă un ochi". Aceasta se datorează aprovizionării neritmice, neîndeplinirii comenzilor la timp. „Anul acesta 
nu ne-au intrat în tipografii, pînă 
în prezent, mai bine de o mie de 
tone de hîrtie din cele planifica
te", arăta tov. ALEXANDRU CIOARĂ, director adjunct al Direcției de aprovizionare și desfacere din C.S.C.A.

Printre cele 8 000 de titluri pe care le publicăm anual în aproape 80 milioane de exemplare există multe cărți frumoase. O demonstrează între altele colecția de prestigiu „Scriitorii români" în ediție legată sau „Biblioteca pentru toți", care apare în tiraje de masă. Unele cărți științifice și tehnice au ajuns astăzi să rivalizeze ca aspect cu lucrări de beletristică și de artă. O serie de albume cum sînt cele consacrate recent lui Giotto și Ciucurencu indică progrese evidente și în privința tiparului policrom. De altfel și medaliile cucerite, în confruntare cu numeroase țări, la expoziții internaționale arată nivelul la care se poate ridica prezentarea artistică, grafică și realizarea poligrafică a cărții în țara noastră.Dar cartea frumoasă nu poate să apară dacă toți factorii care sînt implicați în realizarea ei — edituri, tipografii, întreprinderi producătoare de hîrtie, cerneluri și materiale de legătorie — nu desfășoară un efort conjugat, supus unei exigențe continuu sporite, pentru a obține lucrări de calitate superioară. în această privință, după cum a reieșit dintr-o recentă discuție organizată la redacție cu reprezentanți ai acestor foruri, mal există deficiente serioase. O vizită în librării o demonstrează cu prisosință. Exemplare din „Amintiri din anii de școală" (volum tipărit la Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii") conțin cîte două coli tipografice din altă lucrare; în „Bolile vasculare ale creierului și ale măduvei spinării" (Intrepr. po- lig. Informația) întîlnim pagini de text și ilustrații tăiate ; „Legendele Olimpului" (CPCS) au numeroase pagini lipsă; în „Nopți și zile" de Maria Dombrovska (CPCS) găsim texte suprapuse; noua ediție din Cartea de bucate de Sanda Marin (întrep. Polig. 13 Decembrie 1918) are multe file albe. Valoarea volumelor defecte, returnate anul trecut editurilor șl tipografiilor, a fost de circa 108 000 lei, pentru ca anul acesta să ajungă la 541 000 lei.De ce apar aceste rebuturi ? După cum a reieșit cu prilejul unei „mese rotunde" organizate recent la redacția noastră, cauze se semnalează pe întreaga filieră, de la modul cum este concepută cartea și pînă cînd exemplarul finit ajunge sub „lupa" — adeseori aburită — a controlului de calitate.„De regulă, arată tov. L. ALBU, director adjunct la Editura politică, există o mare diferență între 
aspectul exterior al cărților, con
ceput de graficieni, de oameni de 
specialitate, șl interiorul lor, reali
zat de tehnoredactori. Lipsa unor 
tehnoredactori de înaltă calificare 
este unul din aspectele cele mai 
deficitare în edituri. Sînt puțini 
tehnoredactori, la ora actuală, care 
cunosc serios meseria. (Urmările, adăugăm noi : proasta tehnoredactare anulează chiar valoarea unor ilustrații frumoase, ca acelea ale cărții pentru copii „Chiț-chiț". a- părută la Editura muzicală ; înghesuite în pagină, amestecate nedibaci printre portative, desenele și-au pierdut tot farmecul).

Nu există nici un sistem de per
fecționare a cadrelor în acest do
meniu. Această meserie care e bine 
delimitată și cere o înaltă califi
care ar trebui să se învețe fie pe 
lingă Institutul de artă plastică, 
fie pe lingă Politehnică".După aspectul exterior, volumul „Cercetări sociologice contemporane" tipărit la întreprinderea Poligrafică „Informația" pare o carte îngrijită, dar cînd o deschizi te izbește prezența coridoarelor în pagină, din cauza neglijențelor la culegere, inegalităților tonale de la un rînd la altul, literei înecate. A- semenea deficiențe pot fi ușor observate și la cărțile scoase de Combinatul Poligrafic „Casa Scîn- teii", întreprinderea „13 Decembrie 1918", întreprinderile poligrafice Iași și Oltenia.Puțină grijă există în tipografii și pentru finisajul cărților, mai ales la tirajele de masă, diferențele între exemplarul de semnal și producția de serie fiind foarte mari. Cotorul strivit, cum se vede la cartea „Thucydides", tipărită la Cluj, a devenit o regulă și la alte lucrări, în special din colecțiile „Biblioteca pentru toți", „Biblioteca școlarului", „Cutezătorii". Materialul plastic, care dă rezultate sînt ne-bune, celofanarea, lăcuirea puțin folosite și într-un mod corespunzător.Nu puține sînt cărțile cu fecte din pricina neglijenței care se face operația de legare. Se folosesc încă procedee învechite, de pildă coaserea, cu sîrmă, pe sistem caiet, la „Traista cu povești". Pînza de coasere este lipită adesea neglijent, se văd inegalități de tundere.De problema calității tipăriturilor trebuie să se ocupe mult mai temeinic directorii tipografiilor, manifestînd cea mai mare exigență și răspundere și organizînd procesul de producție astfel încît să lichideze cauzele apariției rebuturilor. Pe de altă parte, deși s-au luat în tipografii unele măsuri pentru îmbunătățirea controlului de calitate, faptele dovedesc că a- cestea sînt fie insuficiente, fie aplicate fără consecvența și rigurozitatea necesară. Trustul industriei poligrafice are, la rîndul său, datoria de a controla și ajuta întreprinderile, îmbunătățind îndeosebi sistemul de perfecționare tehnică a cadrelor, domeniu unde se constată în momentul de față însemnate carențe.Carte frumoasă, spun specialiștii, nu înseamnă neapărat ilustrație, policromie; un aspect elegant poate fi obținut chiar și prin hîrtie și literă. Dar aceasta presupune ca materialele cu care se lucrează să fie de bună calitate. „In această 

privință, arată tov. I. MARINESCU, industria poligrafică întîmpină 
greutăți serioase din partea între
prinderilor Ministerului Industriei 
Chimice și a Ministerului Industriei 
Ușoare. Recent, fabrica din Brăila 
ne-a livrat hîrtie de tipărit de o 
asemenea calitate încît a fost fac
turată ca ambalaj. Sînt mari 
diferențe de culoare de la o șarjă 
de hîrtie la alta, ceea ce face ca 
pînă și o ediție bibliofilă cum 
este „Coșbuc" să apară în straturi. 
Transparența, satinajul hîrtiei ve-

de- 
cu

Toate aceste fapte arată că este necesară o preocupare mult mai intensă din partea Ministerului Industriei Chimice pentru a asigura hîrtie de scris și de tipărit de bună calitate, pentru îndeplinirea fără întîrziere a planurilor de producție, inclusiv la sortimentele superioare, care să dea posibilitatea executării lucrărilor de înalt nivel poligrafic.Mucavaua intră uneori în tipografie umedă și de aceea nu este de mirare că la multe cărți co- perțile se scorojesc, cum se poate vedea la albumul de fotografii: „Brâncuși". In ultimii ani s-au realizat unele pînze mai bune pentru legătorie, de pildă, pînza „Oltenia". Din păcate, Ministerul Industriei Ușoare le oferă în cantități mult prea mici.Litera veche, ciupită, lipsa garniturilor variate împiedică munca tehnoredactorilor și tipografilor, si- lindu-i să culeagă cu același caracter cărți de cele mai diferite tipuri. Dar a tipări cu același corp de literă și Eminescu și „Călătoriile lui Cook" și „Cum creștem păsările" contravine flagrant cerințelor artei tipografice. După cum sublinia tov. GHEORGHE IACOB, director adjunct al Editurii pentru literatură, țara noastră, una din primele din lume unde a pătruns meșteșugul tiparului, are o foarte veche tradiție tipografică. Meșterii noștri iscusiți au știut să aleagă litere variate și frumoase, unele din-

tre tipăriturile realizate la noi de-a lungul timpului fiind deosebit de prețuite și peste hotare. Să nu lăsăm aceste tradiții prețioase să se piardă;în cadrul discuțiilor a fost semnalată de asemenea calitatea slabă a cernelei, diferențele de nuanță de la cutie la cutie. După cum arată tov. B. MEVORACH, inginer șef la fabrica „Aurora", ele se datoresc în parte și faptului că tipografiile fac comenzi cu 15 zile înainte de începerea lunii, timp cu totul insuficient pentru ca fabrica să se poată aproviziona cu pigmenții necesari culorii cerute. Dar această justificare nu este valabilă și pentru cernelurile negre, care se produc în mod curent. în multe volume apar diferențe vizibile de tonalitate de la o coală la alta, în funcție de cerneala folosită la imprimare, nemaivorbind că adesea cerneala neagră, după uscare, capătă o nuanță ștearsă, gri. Problema cer- nelurilor tipografice se discută de multă vreme dar nu se constată încă progresele așteptate. Ar fi de dorit, și în această privință, măsuri mai eficiente din partea Ministerului Industriei Chimice.Lipsa unei munci ritmice, a unei organizări științifice a producției editoriale se răsfrînge asupra calității. A devenit o regulă la e- dituri, mai ales la cea agrosilvică și didactică, ca jumătate din manuscrisele programate pentru un trimestru să fie predate în ultima decadă a ultimei luni. în 1965, peste 10 la sută din întreaga producție 
a editurilor a fost livrată în ultimele zile ale anului. La aceasta se adaugă uneori și neglijențele cu care sînt date la cules manuscrisele de către edituri, în special cea tehnică, didactică și pedagogică, Academiei, medicală. în 1965 s-au consumat 50 000 de ore de culegere pentru intervenții și prefaceri în texte după „bunul de cules", ceea ce în coli editoriale echivalează cu producția anuală a unei întregi edituri.Ar fi util ca forurile de care depinde realizarea poligrafică a cărților să ia loc la aceeași masă pentru a căuta împreună soluții practice diferitelor aspecte pe care le implică perfecționarea acestui proces.

9 Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la Studioul 
de concerte al. Radioteleviziunii) : CONCERT 
SIMFONIC — 20.
9 Teatrul de Operă și Balet : BOEMA — 19,30. 
o Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL 
DIN LUNĂ — 19,30, (la sala Palatului) : SE
CRETUL LUI MARCO POLO — 19,30.
® Teatrul Național „I, L. Caragiale" (sala Co
media) : VEDERE DE PE POD — 17 ; 20, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 16, DINU PĂ
TURICĂ — 20.
9 Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIA
ȚĂ — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : 
HIPNOZA — 19,30, (sala Studio) : ANTÎGONA 
și MEDEEA — 20.
9 Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 
15,30, CINCI SCHIȚE și CÎNTĂREAȚA CHEALĂ 
— 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHETARII MĂ
GĂRIEI SALE — 9,30.
9 Studioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică ,,I. L. Caragiale" : VASSA JELEZ- 
NOVA — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : PĂCALĂ — 16,30, (sala din str. Aca
demiei) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.

PENTRU CEI
D E 1 A N I

în Capitală, 13 000 tineri, 
din care mai mult de jumătate 
studenți, devin majori în 
cursul lunii decembrie. Lor le 
sînt dedicate variate manifes
tări cultural-educative inițiate 
de organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist: simpozioa
ne, expuneri, întîlniri cu acti
viști de partid și de stat, cu 
personalități de seamă ale vie
ții noastre cultural-artistice și 
științifice etc. Comitetul oră
șenesc București al Uniunii

Tineretului Comunist organi
zează luni, 12 decembrie, ora 
19,30, un concert spectacol in
titulat „Tinerețe, poezie, mu
zică ușoară" în sala Palatului 
Republicii Socialiste România. 
Programul va cuprinde versuri 
de Eminescu, Coșbuc, Arghezi, 
Blaga, Minulescu și alți poeți, 
momente coregrafice si muzică 
ușoară. își dau concursul ac
tori, balerini și cîntăreți de 
muzică ușoară cunoscuți și îndrăgiți de tineri.

Baletul Național din 
Cuba se află la al doilea 
turneu în țara noastră. 
Imaginea primei sale pre
zențe încă nu s-a șters, 
iar cea de acum o întă
rește prin atributele unei 
manifestări de înaltă ți
nută. Baletul Național din 
Cuba este astăzi una din
tre primele trupe din 
lume : are un stil propriu, 
bazat pe o scoală de dans 
specifică, pe rezultate ini
mitabile. Creatorii săi, A- 
licia Alonso si Fernando 
Alonso, s-au dovedit deo
potrivă mari interpret-!, 
mari pedagogi și mari a- 
nimatori. Cunoașterea 
profundă a artei dansului, 
o concepție etică și este
tică sub semnul unui cald 
umanism, înaltul patrio
tism i-au condus pe cei 
doi artiști pe drumul atît 
de dificil al închegării 
unui ansamblu bine sudat 
și unitar ca tehnică și 
stil; și rezultatul este pe 
măsura intențiilor.

Spectacolele Baletului 
Național din Cuba au 
poezie și farmec, echilibru 
interior, forță de sugestie, 
bun gust și prospețime. 
Acuratețea tehnică a fie-Ion CIUCHI

18,00 — Pentru copii șl tineretul școlar : Peri
peții cu un balaur... dezghețat ; întîlnire 
cu eroi din filme românești. „Neamul 

Șoimăreștilor".
18,45 — Colecții, colecționari, pasiuni.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Reportajul filmat al vizitei președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, și al soției 
sale în Etiopia.

19,40 — Actualitatea cinematografică.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Gala de la Alhambra (Paris). Spectacol 

de varietăți desfășurat sub auspiciile 
Fondului Internațional al Națiunilor 
Unite pentru ajutorarea copiilor.

22,35 — Studioul Mic : „Nu închide telefonul". 
Scenariu de Radu Stănescu.

23,00 — Filmul serial „Baronul".
23,50 — Telesport.
23,55 — Telejurnalul de noapte.

Premieră pe țară la Teatrul de stat din Bacău.cu piesa „Porunca a 7-a: fură ceva mai puțin** de Dario 
Fo, în regia lui George Teodorescu Foto. Gh. Vlntilă
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PUNCTE DE VEDERE

este, de
In raport cu întinderea și populația patriei noastre, numărul instituțiilor de concerte și spectacole, al școlilor de muzică,bună seamă, impresionant. Săptămînă de săptămînă. fiecare filarmonică și orchestră simfonică dă concerte atît în cele 15 orașe, unde își au sediile cît și în deplasări Dacă altă dată activitatea concertistică se limita la Capitală și, sporadic, la alte 2—3 orașe. în anii noștri s-a configurat o hartă muzicală în perfectă consonanță cu înfăptuirile din celelalte domenii.Unele, mai vîrstnice și dotate cu cadre și tehnică profesională de primă calitate, altele mai tinere, mai puțin cuprinzătoare, însă în continuu proces de remediere a lipsurilor, fi- larmonicile și orchestrele noastre simfonice nu pot sta, desigur, toate pe același plan în ceea ce privește realizările interpretative, repertoriul abordat, volumul și diversitatea nifestărilor.Cele mal mâții, care ță tocmai mai ori lipsite cu desăvîrșire de antecedente concer- tistice, e firesc să acorde o mai mare atenție potențialului educativ al programelor. Direcțiunile unora dintre aceste colective dovedesc însă, cel puțin în ceea ce privește repertoriul, o orientare curioasă. Din cercetarea și compararea pe o perioadă de 4—5 ani a reperto- riilor, se configurează constatarea că toate orchestrele simfonice din tară cîntă cam aceleași lucrări, cu toate că literatura de gen este atît de vastă. Nu sînt rare i care se întîl- nesc piese de virtuozi-
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■ cazurile înnesc piese

ma-
for- fiin-tinere au luat în regiunile sărace în tradiții

UN PEISAJ MAI COLORA T
late șl concepute pentru ansambluri mari, a- colo unde ar fi mai util să se ducă o muncă stăruitoare de ridicare a posibilităților tehnico- Interpretative ale formației și, paralel, a nivelului de adîncă înțelegere a muzicii din partea publicului. Programarea Simfoniei a IX-a de Beethoven de către Orchestra simfonică din Botoșani sau executarea ei recentă în condiții nesatisfăcătoare la Ploiești, numai din ambiția de a încheia un ciclu și o stagiune „ca la București", se dovedesc neindicate.La Timișoara vernează un principiu solid de echilibru în repertoriu, fără ca noutățile să fie uitate. O caracteristică a acestei filarmonici, ca și a aceleia din Cluj, care și-a făcut un titlu de mîndrie din prezentarea unor prime audiții, rămîne grija pentru educația muzicală. Negrăbită în ceea ce privește lucrările care pun probleme de tehnică și accesibilitate, filarmonica din Sibiu a perseverat pe linia atragerii metodice a tineretului, uneori prin forme ingenioase de concerte-concurs, către muzica clasică, în special. în schimb, unele orchestre simfonice nu-și prea găsesc făgașele în concordanță cu posibilitățile și sarcinile locale. De pildă, cele din Satu Mare și Oradea au confundat accesibilitatea cu amestecul hibrid de genuri (operetă, estradă etc).împovărîndu-se cu piese prea pretențioase, orchestrele tinere depun uneori eforturi ce nu-și găsesc, în mod constant, corespondențe pe plan calitativ. Dacă o dată pe lună „simfonicul" ar fi înlocuit cu un recital instrumental sau cu un

Eugen PRICOPE

gu-

concert susținut de formații de cameră, invitate ori proprii, sau cu un concert coral sau al altei orchestre ori formații, venită în schimb, s-ar obține o săptămînă în plus pentru repetiții, ceea ce ar aduce categorice și imediate cîș- tiguri de calitate. Nu este vorba de reducerea sarcinilor de plan ale instituțiilor muzicale.Există o pleiadă de dirijori tineri formați în anii noștri și care nu o dată și-au dovedit capacitățile. Este însă tot atît de adevărat că nu toți dau ceea ce ar putea, nu se dezvoltă în concordanță cu promisiunile și așteptările. Unii se văd stînjeniți în instituțiile unde lucrează de diverse manifestări ale rutinei, suficienței. Deși ne-au fost puse la îndemînă toate mijloacele tehnice necesare, repetițiile decurg adesea simplist, încro- pindu-se fără spirit de răspundere lecturi improvizate ale partiturilor. Nu e de mirare că într-o orchestră simfonică în care exigența încă nu a devenit o constantă, unii instrumentiști să se simtă foarte incomodați de exercitarea controlului de calitate cu ajutorul fidelității benzii de magnetofon. Empirismul și stagnarea nu pot găsi puncte comune cu zbaterea pentru frumos, indiferent de plasarea geografică, vîrsta sau categoria unei instituții.De cîtva timp se manifestă o binevenită acțiune de promovare a muzicii de cameră. Se scapă însă din vedere că genul nu se tează la sonată, cvartet sau cvintet.

dacă nu chiar și schema de func- de care dispun, u- din orchestrele nu- simfonice sînt în
efectivul de instrumentiști, prin țiuni nele miterealitate formații restrîn- se, de tip cameral. In așteptarea cadrelor de completare, care apar în fiecare an, ne stă la

limi- trio, Prin

în

îndemînă o bogată șl foarte frumoasă literatură muzicală din toate timpurile, pentru felurite formații restrînse. Ea ar constitui o școală de artă și de tehnicăcare se pot releva — e- xemplar 1 — cele mai bune forțe artistice. A- ceasta ar contribui la împrospătarea repertoriului, la conturarea profilurilor colectivelor, într-un peisaj cît mai colorat al vieții de concert.Din păcate, echivalen-

te instrumentale ale corului „Madrigal" nu s-au ivit încă, cele apărute prin inițiative lăudabile nefiind încurajate.Prin evidențierea vir- tualităților multilaterale ale orchestrelor, în legătură strînsă cu particularitățile locale, prin dezvoltarea individualităților dirijorale, a premiselor personalității artistice, profilul instituțiilor va deveni mereu mai pregnant.

cărui balerin, grija deo
sebită pentru expresie, 
armonia de ansamblu 
stîrnesc admirația. Core
grafia este creată, în cele 
mai multe cazuri, de că
tre Alicia Alonso, uneori 
pornind de la coregrafia 
consacrată a autorilor 
inițiali; ea pune în va
loare grația naturală și 
virtuozitatea tehnică și, 
mai presus de toate, sen
timentele care animă pe 
eroi în acțiune. Scenogra
fia, simplă și sugestivă, 
nu-și propune să depă
șească atributul de cadru 
de desfășurare a fabula
ției ; costumele sînt re
marcabile prin linie și co
lorit.

Alicia Alonso este una 
dintre cele mai mari ba
lerine ale epocii noastre și 
arta sa are inefabilul care 
face ca orice descriere să 
fie palidă: trebuie s-o 
vezi dansînd. Admiri deo
potrivă plastica și perfec
țiunea fiecărei mișcări și 
suportul său emotiv. Dra
matismul zguduitor, di
rect și fără urmă de a- 
fectare, de la sfîrșitul ac
tului I din „Gisălle" sau 
comicul suculent, de bun 
gust desăvîrșit, din „La 
fille mal gardâe", consti
tuie extremele unei scări 
în care fiecare treaptă 
este un exemplu de mă
iestrie coregrafică și acto
ricească. Dar mai ales co
regrafică, pentru că Alicia 
Alonso se exprimă prin 
mișcare, o mișcare atît de 
sugestivă, încît nu este 
nevoie să cunoști codul 
clasic al gestului și mișcării. O evoluție remarca
bilă în Odette (Lacul le
bedelor, actul II) a stîrnit 
aplauzele publicului bucu- 
reștean.

O pleiadă de soliști, cu 
toții plini de talent și ex
celent! tehnicieni, asigură 
rolurile principale. Pal
maresul multora cuprin
de distincții și turnee 
glorioase; ei au o gamă 
interpretativă largă, de la 
stilul clasic la cel modern, 
naturalețe a mișcării, ca
pacitatea de a transmite 
ideea și sentimentul care 
îi animă. Loipa Araujo, 
Aurora Bosch, Josefina 
Mendez, Mirta Pla, Sylvia 
Marichal, Rodolfo Rodri- 
guez, Otto Bravo, Cefe- 
rlno Barrios, Azari Pli- 
setski, Josâ Paris merită, 
fiecare în parte, elogii. 
De altfel, întregul corp de 
balet se distinge prin pre
cizie și plasticitate, prin 
grația mișcării, prin 
ciplină și seriozitate, 
merele de ansamblu 
personalitate și nu 
nici un moment senzația 
stagnării sau a super
fluului.

Acompaniamentul a fost 
asigurat de orchestra Tea
trului de Operă și Balet 
al Republicii Socialiste 
România, condusă de Mi
hai Bank, dirijor care ur
mărește atent desenul co
regrafic și îl susține cu 
eficiență.

Petre CODREANU

dis- 
Nu- 

au 
dau

• OMUL DIN RIO — cinemascop : PATRIA
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, FEROVIAR
— 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30 (la ambele 
completarea Scoica), EXCELSIOR — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15. BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : REPUBLI
CA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : LUCEAFĂRUL 
(completare începutul) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,15; 16; 18,15; 
21, MODERN - 9; 11; 13: 15: 17; 19,15; 21,30 
(la ambele completarea Scoica), GRIVITA 
(completare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Hunedoara) — 8.15; 
10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,15.
9 PARADA TIMPULUI PIERDUT : CINE
MATECA — 10; 12; 14.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : CAPI
TOL - 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : LUMINA 
(completare Vox Maris) — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45, PACEA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Bacău) — 15; 17,30; 20.
• DIPLOMATUL GOL : VICTORIA (comple
tare Tradiții maramureșene) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, AURORA (completare
Timpul, legende, oameni de știință) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
9 IDIOTUL : CENTRAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• COLINA : UNION — 15,30; 18; 20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9. 
9 STEAUA FĂRĂ NUME : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 — VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE 
STAT ÎN REGIUNEA HUNEDOARA — MA
REA SARMATICĂ... MAREA NEAGRĂ — 
PODURI PESTE TIMP — PATA — ÎN
CEPUTUL — A CUI E ȘOSEAUA? —

15,15;

PILULA : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
9 TUNELUL — cinemascop : GIULEȘTI 
(completare 6 000 de ani) — 10,30; 15.30; 18;
20.30, BUZEȘTI (completare Plasma) — 9,30; 
12; 15,30; 18; 20,30.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare Copiii... iar copiii) — 14; 16; 18; 20.
9 FANTOMAS șl FANTOMAS SE DEZ
LĂNȚUIE — cinemascop : DACIA — 8.30— 
12,15 în continuare ; 16; 19,45.
9 ZORBA GRECUL : CRÎNGAȘI 
18; 20,45.
9 CASA DIN MONTEVIDEO — cinema
scop : FERENTARI — 14.45; 17.30: 20,30. DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18, 20 30.
9 WARLOCK — cinemascop : BUCEGI — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21. GLORIA - 8.45; 
11; 13,15; 15,45; 18.15; 20.45. VOLGA - 8.45; 
11,15; 13.45; 16.15; 18,45; 21.15.
9 FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : UNIREA 
(completare Prezintă pisica) — 15.30; 18: 20.30, 
9 MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
TOMIS - 9; 11,15: 13,30: 16,15; 18.30: 20,45, 
ARTA (completare Soarele rănit) — 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18.15; 20,45, CLUBUL UZINE
LOR „REPUBLICA" - 15.30; 18: 20,30.
O TAXIUL MORȚII : VTTAN (completare 
Trei ori trei) — 15,30: 18: 20.15.
9 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE - cine
mascop : MUNCA - 10: 12.30: 15.30: 18: 20.30.
9 VERIFICAT. NU EXISTA MINE ! : POPU
LAR — 15.30; 18: 20,30.
9 ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
MOȘII,OR — 11; 15.30; 18; 20.30.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinema
scop : COSMOS - 15: 17.30; 20,15.
-9 CELE DOUĂ ORFELINE : COTROCENI 
— 15.15: 18; 20,45.
9 FIUL CĂPITANULUI BLOOD - 
mascop : VTTTORUL - 11; 15,30; 18:
9 POVESTEA PROSTIEI MELE : 
R.EASCA - 9; 11.15; 13,30; 16: 18,30:
9 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PROGRESUL 
(comple».(re O noapte de vis) — 15.30: 18:
20.30.
9 TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cine
mascop : COLENTINA — 15; 17,45; 20,15.

cine-
20,30.
FLO-
20.45.
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Tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit vineri la amiază pe tovarășul Friedrich Ebert, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., al Consiliului de Stat al R. D. Germane, primarul general al Marelui Berlin, care ne vizitează țara la invitația Comitetului Executiv al Sfatului popular al orașului București.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au participat Ion Cosma, membru al C.C.

al P.C.R. șl al Consiliului de Stat, președintele Sfatului popular al orașului București, și Ewald Moldt,' ambasadorul București. R. D. Germane la
★zi, tovarășul Emilîn aceeașiBodnaraș a oferit, în cinstea oaspetelui german, un dejun.Au luat parte Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Cosma, și ambasadortțj Ewald Moldt.

Vizitele delegației Partidului
Comunist din Venezuela

Delegația Partidului Comunist din Ven. zuela, condusă de tovarășul Jesus Faria, secretar general al Comitetului Central al partidului, a vizitat orașul București, noile cartiere de locuințe și Uzinele „Electronica".în timpul vizitelor, oaspeții au fost însoțiți de Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al

P.C.R., și Ion Iosefide, secretar al Comitetului orășenesc de partid.Joi după-amiaza tovarășul Jesus Faria, secretar general al C.C. al P.C. din Venezuela, a ținut în fața cadrelor didactice și studenților Academiei de științe social-politi- ce „Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al P.C.R., expunerea „Situația politică din Venezuela și activitatea Partidului Comunist".

Noi construcfii de locuinfe pe șoseaua Giurgiului din Capitala

TELEGRAME EXTERNE
ES9

Placă comemorativă
„Aurel Vlaicu" la VienaVIENA 9 — Corespondentul Ager- pres, P. Stăncescu, transmite : Vineri dimineața, pe vechiul aeroport vie- nez Aspern a avut loc solemnitatea dezvelirii plăcii comemorative „Aurel Vlaicu". Vulturul Carpaților, a cărui faimă trecuse granițele țării, a fost invitat, în 1912, să participe la un miting aviatic la Viena. Concurînd cu un avion de construcție proprie, alături de 43 piloți din opt state, Aurel Vlaicu a reușit să se claseze pe primul loc la proba de aruncare a greutății la țintă și pe locul II la probele: virajul cel mai scurt în jurul pilonului și aterizarea la punct fix. t.Salutînd pe cei prezenți, Franz

Grubhofer, președintele clubului a- viatic austriac, a apreciat că solemnitatea se încadrează în procesul tot mai intens de dezvoltare a relațiilor dintre popoare, între state cu orînduiri diferite, proces care servește intereselor păcii mondiale. în cuvîntul său de răspuns, ambasadorul României, Gheorghe Pele, a subliniat evoluția favorabilă a relațiilor româno-austriace.La solemnitate au asistat reprezentanți ai Ministerului de externe și transporturilor, membri ai corpului diplomatic. Au participat, de a- semenea, membri ai ambasadei și agenției economice române.

a cercurilor agricoleVARȘOVIA 9 (Agerpres). —Luînd cuvîntul la cel de-al treilea congres al Uniunii centrale a cercurilor agricole din R. P. Polonă, Wladyslaw Gomulka, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., a arătat că în centrul atenției congresului se află problema ridicării producției agricole la un nivel care să garanteze satisfacerea cerințelor cres- cînde ale țării. în ultimii zece ani, a arătat vorbitorul, producția agricolă globală a înregistrat un ritm mediu anual de creștere de 3,3 la sută, iar la producția de de 4,7 la sută. La această a contribuit, de asemenea, zionarea agriculturii cu

LOTO
din 9 decembrie I96085; 7;62 ; 53 ;Fond de premii: 874 017 lei.5 ; 19 ; 21 ; 25 ; 77 ; 15 ț 72 ; 16.

HANDBALISTELE

ASTĂZI ÎN CAPITALĂ
începe meciul de șah.

România—R.S.S. Letonă

In științele tehnice-
9 1

cercetări științifice1 >

3 ->BERLIN 9. —Corespondentul A- gerpres, Șt. Deju, transmite : Cea de-a 24-a ședință a Camerei Populare a R.D.G., care a avut loc la Berlin vineri 9 decembrie, a adoptat legea privind planul economiei naționale a R.D.G. și bugetul de stat pe anul 1967. Proiectul planului de stat a fost prezentat de președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Willi Stoph. Președintele Consiliului de Miniștri a arătat că ritmul de creștere a producției industriale în acest an a fost cu 6

la sută mai mare decît în ultimii ani.în 1967 se prevede creșterea cu 4,3 miliarde mărci a venitului național, iar producția industrială va crește cu 6 la sută față de 1966.Va crește, de asemenea, contribuția agriculturii în aprovizionarea populației cu alimente și a industriei cu materii prime, volumul comerțului exterior va spori cu 7 la sută față de 1966, din care 72 la sută îl va constitui schimbul de mărfuri cu țările socialiste.

mărfuri creștere aprovi- mașini, materiale de construcție, mijloace chimice de apărare împotriva dăunătorilor și în special aprovizionarea cu îngrășăminte chimice.Wladyslaw Gomulka a subliniat apoi marele rol pe care trebuie să-1 aibă cercurile agricole în ridicarea calificării oamenilor muncii din a- gricultură și în ridicarea nivelului agriculturii în ansamblu. El și-a exprimat convingerea că, cu ajutorul organizațiilor de partid din agricultură, prin mobilizarea milioanelor de țărani vor fi îndeplinite sarcinile prevăzute în planul cincinal.
de actualitate

BUCUREȘTENE 

iNVINGĂTOARElNR.F.G.

Aula Universității București (Facul
tatea de drept) găzduiește astăzi și 
mîine, cu începere de la ora 16,30, 
întîlnirea internațională de șah dintre 
echipele mixte ale României și R.S.S. 
Letone. întrecerea se va desfășura la 
10 mese (6 seniori, 2 senioare, un ju
nior și o junioară). Din formația oas
pete fac parte jucători valoroși ca 
maestrul internațional Aivar Gipslis, 
fostul campion al Letoniei, lanis Klo- 
van și Astra Ergle. în ultimele două 
întîlniri reprezentativa Letoniei a în
vins cu 8—2 echipa R. D. Germane 
și cu 14,5—4,5 pe cea a Poloniei. 
Echipa țării noastre are în frunte pe 
marele maestru internațional Florin

Gheorghiu, maeștrii internaționali Cio- 
cîltea și Ghifescu, maesfrele interna
ționale Alexandra Nicolau și Elisabefa 
Polihroniade.

Selecționata feminină de hand
bal (tineret) a orașului București 
și-a încheiat turneul în R. F. Ger
mană obținînd o nouă victorie, în 
meciul disputat la Velbert cu se
lecționata locală : 10—6 (3—2). Cele 
mai multe puncte ale învingătoa
relor au fost înscrise de Aneta 
Șramco (4) și Elena Dobîrceanu 
(2).

Pe scurt de peste hotare

ÎN SALA FLOREASCA

Ultimele etape ale

Turnaul final al campionatului republican de box pe echipe se a- propie de sfîrșit. Astă seara, înce- pînd de la ora 19, sala Floreasca din Capitală găzduiește întîlnirea dintre selecționatele regiunilor Galați șl Oltenia. Ultima reuniune a competiției, programată duminică la ora 10 în aceeași sală, va opune echipele bucureștene Dinamo și Steaua.

e în optimile de finală ale „Cupei 
Cupelor" ta fotbal, formația portu
gheză Sporting Braga a întrecut pe 
teren propriu cu 2—0 (1—0) pe Vasas 
Gydr. învingători în primul meci cu 
3—0, fotbaliștii maghiari s-au califi
cat în sferturile de finală.

® După 16 etape, mexicanul Heri- 
berto Diaz continuă să conducă în 
clasamentul turului ciclist al Mexicu
lui, fiind urmat la 1'20" de compa
triotul său Melesio Soto. A 16-a eta
pă — contracronometru individual pe 
un circuit de 42 de km în orașul 
Vera Cruz — a revenit maghiarului 
Bela Juhasz cu timpul de lh 02'22".

® Primele meciuri din sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni” la baschet masculin s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
A.E.K. Atena-Villeurbanne (Franța) 
64—53 (28—30) ; U.S.C. Heidelberg 
(R.F.G.)-Real Madrid 88—93 (40—48) ; 
Honved Budapesta-Racing Malines 
(Belgia) 80—76 (46—42); VOrwarts
Leipz.ig-Legia Varșovia 57—51 (31—30).

e In urma unei anchete a agenției 
Prensa Latina, golgeterul campiona
tului mondial, Eusebio, a fost desem
nat drept cel mai bun fotbalist al 
anului 1966, fiind urmat de căpi
tanul echipei Angliei, Bobby Moore, 
și brazilianul Pele. Printre cei mai 
buni 15 jucători al anului figurează 
în continuare : B. Charlton (Anglia), 
Cislenko (U.R.S.S.), Spencer (Ecua
dor), Bekenbauer (R. F. Germană), 
Rocha (Uruguay), Marzolini (Argenti
na), Iașin (U.R.S.S.), Hurst (Anglia), 
Haller (R.F.G.), Pak Do Ik (R.P.D. 
Coreeană), Albert și Bene (Ungaria).

O După primul tur, în meciul de 
șah Moscova-Praga conduce echipa

sovietică cu 5,5—1,5 puncte. La prima 
masă, marele maestru V. Smîslov a 
cîștigat la Hort.

19 Rezultate din campionatul Ame
rica de Sud la baschet, care se des
fășoară la Mendoza (Argentina) : 
Brazilia-Ecuador 82—43 (49—20) ; 
Uruguay-Columbia 79—56 (36—18).

® Selecționatele de gimnastică ale 
U.R.S.S. au sosit la Montreal, ve
nind din Japonia, pentru a susține 
o serie de demonstrații în mai multe 
orașe canadiene. Printre sportivii 
sovietici se numără campionul mon
dial Mihail Voronin și Natalia 
Kucinskaia, cîștigătoare a trei me
dalii de aur la ultimele campionate 
mondiale.

La Centrul de cercetări tehnice de pe lîngă Baza din Timișoara a Academiei a avut loc vineri ședința anuală de comunicări științifice. Cu acest prilej, au fost prezentate, pe secții de specialitate, peste 30 de referate și comunicări privind. sudura, rezistența și încercarea metalelor, mașinile hidraulice, materialele de construcții și altele. în cadrul a- cestor referate au fost prezentate studii și cercetări întreprinse în ultima vreme și care și-au găsit o largă aplicare în diferite domenii ale producției industriale. Noile procedee de tăiere a metalelor cu jet de plasmă, precum și utilajele corespunzătoare au fost primite cu deosebit interes în numeroase uzine constructoare de mașini din țară, în același timp,- specialiștii secției de sudură au acordat a- sistență tehnică la rezolvarea unor probleme tehnice legate de extinderea sudurii automate și semiautomate în construcția unor agregate industriale, mașini etc. Alte studii făcute de colectivele de specialitate au stat la baza elaborării unor noi oțeluri sudabile, de mare rezistență, a unor profile de palete pentru' turbinele ce se construiesc la Reșița, de betoane precompri- mate cu proprietăți fizico-me- canice superioare, utilizate la fabricarea traverselor de cale ferată etc. (Agenpres)

Marea imblinzitâ de om!
Uzina maremotrice de la Rance a început să producă pri

mii kilowați de energie. Aceasta este prima uzină din lume 
care folosește energia fluxului și refluxului pentru producția 
de energie electrică pe scară industrială.

Vastul estuar de la Rance posedă o imensă rezervă de 
energie dată de maree, aici cele mai puternice de pe glob. 
Diferența de nivel a apei dintre flux și reflux ajunge la 
Rance pînă la 13,5 metri. Estuarul a fost zăgăzuit, devenind 
un lac de acumulare de 22 km. p., cu o capacitate de 184 
milioane metri cubi. O importantă inovație o constituie fap
tul că grupul de turbine execută operații în dublu sens: și în 
timpul fluxului și al refluxului. Uzina de la Rance va avea 
o putere de 240 000 ‘kilowați.

Războiul care arde în vîlvătăi pe 
pămîntul vietnamez, al cărui martiriu 
rănește afît de adînc conștiința și 
inima timpului nostru, împiedică prea 
adesea să ne fixăm privirile asupra 
altor lupte : acelea care se duc cu 
creierul savantului, cu tehnica ingine
rului, cu truda muncitorului. Ele trans
formă trupul pămîntului. Ele schimbă 
fața Universului. Aceste lupte dure, 
în urma, cărora nu curge nici o pică
tură de sînge, duc la victorii fecun
de : victoriile păcii. Țările socialiste, 
în condiții deosebit de dificile, au 
dat exemplul. Este una din minunății 
pentru vizitatorul din străinătate să 
vadă națiuni, pornite de la un nivel 
care se învecina cu acela al Fran
ței în ceasul revoluției sale din 1789, 
cîșfigînd prin eforturi timpul pierdut, 
săpînd lacuri, durînd baraje, cuce
rind, prin făurirea echipamentului lor 
economic, bunăstarea pentru poporul 
lor.

Articol scris pentru 
„Scinteia" de PIERRE 
PARAF, scriitor francez

de după război s-a aș-

ZIUA DREPTURILOR OMULUI
(Urmare din pag. I)

Franța
temut și ea pe treabă ; ea continuă 
și își accelerează eforturile pe aceas
tă cale. Cuceririle sale de aproape 
20 de ani încoace se numesc bara
jele de la Tignes. Donzere, Genis- 
siat. La aceste nume s-a adăugat de 
curînd Rance — rîul pașnic pe care 
îl contempla Chateaubriand — cu uzi
na sa maremotrice care folosește pen
tru prima oară în istorie fluxul și re
fluxul mării pentru a alimenta regiu
nea respectivă cu electricitate, ofe-

L Otvoș (stingă) în luptă cu dinamovistui D. Davidescu, în cadrul întîinirii 
Dinamo—Regiunea Oltenia Foto : M. Andreescu

IPn® » -

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele 

de 11, 12 și 13 decembrie. în 
țară : Vremea continuă să se în
călzească ușor în prima parte a 
intervalului. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale sub formă de 
lapoviță și ninsoare în nordul 
țării și regiunea muntoasă, și 
mai ales sub formă de ploaie în 
celelalte regiuni. Vînt potrivit, 
predominînd din sectorul sud-

vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 
și 5 grade, iar maximele între 
minus 1 grad și plus 9 grade. 
Ceață locală. în București : Vre
mea continuă să se încălzească 
ușor în prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Ploaie slabă și bur
niță. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară la început, 
apoi staționară.

Prin aceasta — deși documentul adoptat în urmă cu 18 ani nu pre
vede un drept atît de însemnat ca 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta (care reprezintă condiția și cadrul înfăptuirii oricărui drept al omului) și prezintă și alte lacune (în special prin aceea că nu cuprinde măsuri pentru garantarea realizării drepturilor pe care le proclamă) — el se înfățișează ca un instrument util revendicărilor democratice, luptei popoarelor a- flate sub dominația colonială împotriva înrobirii lor, luptei pentru libertate și progres social.Declarația Universală a Drepturilor Omului a servit ca punct de plecare pentru adoptarea mai multor convenții, avînd ca scop a- 
sigurarea egalității în drepturi a 
femeilor cu bărbații și îmbunătățirea condiției femeii, declarația 
drepturilor copilului, declarația și convenția privind eliminarea tu
turor formelor de discriminare ra
sială. Au fost pregătite cele două pacte privitoare la drepturile eco
nomice, sociale și culturale ca și la 
drepturile politice și civile. Subliniem că, printre documentele menite să contribuie la promovarea respectului pentru drepturile omului, se înscrie și Declarația cu privire la promovarea în rîndurile 
tineretului, a idealurilor păcii, res
pectului reciproc și înțelegerii' în
tre popoare, adoptată la sesiunea a XX-a a Adunării Generale a O.N.U., ca urmare a inițiativei luate de România, inițiativă ce s-a bucurat de un sprijin unanim și a fost apreciată ca prezentînd o deosebită importantă prin umanismul profund care a inspirat-o.Ideile generoase care străbat a- ceste documente continuă să nesocotite într-o Problema violării damentale ale siv politica desială și de segregare, ca și politica de apartheid, a fost obiectul unei rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. în octombrie a.c. Făcîndu-se ecoul opiniei publice progresiste de pretutindeni, re

fie serie de țări, drepturilor fun- omului, inclu- discriminare ra-

zoluția condamnă violarea gravă a drepturilor omului în Africa de Sud și în teritoriul Africii de sud- vest, în Rhodesia de sud și în coloniile portugheze ca Angola, Mo- zambic și Guineea portugheză. Sînt, de asemenea, condamnate acțiunile statelor care, prin colaborarea lor cu guvernele Africii de Sud, Portugaliei și cu regimul ilegal din Rhodesia, încurajează aceste țări să persiste în politica lor rasistă.Guvernele Africii de Sud și Rhodesiei, nu numai că nu pun capăt regimului de discriminare rasială, de încălcare a drepturilor elementare ale omului, ci înrăutățesc necontenit situația populației de „culoare". în Africa de Sud se intensifică acțiunile de transferare a populației de culoare, din regiunile pe care le locuiește de generații, regiuni declarate „zone rezervate albilor". Au continuat să se înăsprească măsurile de segregare în diferite domenii și persecuția celor care nu respectă interdicțiile privind relațiile dintre albi și negri.Este bine cunoscută situația din Rhodesia. în care minoritatea albă, condusă de rasistul Ian Smith, neagă dreptul la independență al poporului african Zimbabwe, îl supune unui regim de discriminare rasială, după modelul celui din A- frica de Sud.O nesocotire flagrantă a ideilor cuprinse în Declarație o constituie agresiunea S.U.A. împotriva poporului vietnamez, în încercarea de a-i fringe voința de luptă pentru libertate, dreptului său gur stăpîn pe S.U.A. vor cu vedească voința de pace, ele trebuie să pună capăt imediat și necondiționat bombardamentelor a- supra Republicii Democrate Vietnam, stat socialist independent și suveran, să pună capăt agresiunii în Vietnam, să părăsească această țară, să lase poporului ei posibilitatea de a-și hotărî singur drumul dezvoltării viitoare.O încălcare gravă a libertăților fundamentale ale popoarelor o

pentru sacru de soarta adevărat apărarea a fi sin- sa. Dacă să-și do-

constituie atentatele cercurilor reacționare imperialiste împotriva independenței și suveranității naționale a numeroase state, a dreptului inalienabil al acestor popoare de a-și hotărî singure soarta. în epoca noastră, respectarea necondiționată a dreptului popoarelor de a-și rezolva de sine stătător problemele vieții lor interne, fără nici un amestec din a- fară, reprezintă deopotrivă singura bază acceptabilă pentru desfășurarea unor relații internaționale normale, cît și condiția esențială a exercitării drepturilor fundamentale ale omului.Iată numai cîteva aspecte ale nesocotirii totale a drepturilor o- mului, care subliniază importanța și actualitatea Declarației Universale a Drepturilor Omului și a diferitelor documente adoptate pe baza ei. Aceste exemple arată că simpla proclamare a drepturilor omului nu este suficientă, pentru înfăptuirea lor fiind necesară o luptă intensă și continuă. Pentru realizarea lor militează clasa muncitoare internațională, comuniste și muncitorești, antiimperialiste luptătoare pace și progres social.Drepturile omului sînt pe și efectiv realizate în țările _____liste, care, înlăturînd orice formă a exploatării sociale și asupririi naționale, au creat condițiile materiale necesare pentru o adevărată respectare a valorii și demnității persoanei umane, a libertăților fundamentale ale omului, a egalității depline de drepturi între cetățeni.în Republica Socialistă România, ocupă un loc deosebit de important grija pentru adîncirea continuă a democratismului socialist. Constituția din 1965, ca și actele normative ce i-au urmat, creează un cadru larg în vederea realizării u- nuia dintre obiectivele ce ea a stabilit activității de stat și anume „a- sigurarea libertății și demnității o- mului, afirmarea multilaterală a personalității umane" (art. 15 din Constituție). în raport cu drepturile garantate de constituțiile precedente, din 1948 și 1952, ca drep-

rind astfel curent electric unul milion 
de francezi.

Nu am de gînd să vorbesc citito
rilor „Scînteii” despre tehnică, să le 
relatez despre mersul și preful aces
tor imense lucrări care au durat șase 
ani. Dar pentru observatorul timpului 
său, pentru scriitorul care ar vrea, 
după cum spunea Anatole France, să 
fie ultimul care să abandoneze ve
chile frumusefi și primul care să a- 
dopte adevărurile noi : Marea îmblîn- 
zită de om sau mai degrabă colabo- 
rînd cu el I

Omul nu mai este pasagerul pier
dut în mijlocul spațiilor infinite, le- 
gîndu-și destinul de capriciile unui 
tiran necunoscut — stăpînul ceresc 
al clanului său — pe care l-a ză
mislit după asemănarea lui, și despre 
care credea că-i poate domoli furiile 
prin sacrificii sau prin adorafie ser
vilă. Oricare ar fi poziția sa spirituală 
în fafa marelui mister — Natura — 
omul se instalează tot mai mult în el, 
nu ca un animal terorizat, ci ca o fiin
ță care gîndește lucid, care ia în stă- 
pînire cu îndrăzneală pămîntul, ma
rea, cerul, care știe că grandoarea a- 
venturii sale purcede tocmai de acolo, 
că ea nu este nici o dată sfîrșifă și 
că „pentru a deveni ceea ce este”, 
omul trebuie să construiască.

Folosirea forjei mareelor a fost do- 
rinfa utopiștilor care acordau o încre
dere poate naivă Știinfei, numită de 
Emile Zola, în a treia din cele patru 
Evanghelii ale sale — „Munca” — 
„cel mai mare revolujionar”. Dar ști
ința nu este suficientă, ea nu este 
dectt un instrument magnific pe care 
Conștiința trebuie să-l dirijeze și 
care poate duce la distrugerea lumii 
sau la înflorirea ei, potrivit voinfei 
popoarelor.

Dar în fața orizonturilor grafioase 
ale unei coaste căreia culoarea mărfi 
a făcut să i se spună „marea de 
smarald", îji vin în minte bătăliile în
verșunate pe care la cîteva mile de 
aceste țărmuri le duceau contra ura
ganelor, contra caracatifelor „Trudi
torii mării" ai iui Victor Hugo.

Sînt aceleași valuri care smulgeau 
poetului strigăte de iubire, de milă, 
de mînie pentru miile de pescari, de 
marinari, de căpitani înghi(i(i. El ve
dea plutind pe valurile lor pontoane- 
ie încărcate cu deporfafi după lovi
tura de stat din cel de-al doilea im
periu :

partidele forțele pentrudeplin socia-

Cartă a libertăților român, cum a fost de tovarășul Nicolae Constituția Republicii România, se integrează zi,

Mare pe care aerul se joacă, pe care 
luntrea se scufundă

De ce-mi vorbești fu oare din umbră? 
O, sumbră mare, ce voieșfi tu de la 

mine ?

tul la muncă, dreptul la odihnă, 
dreptul la asigurarea materială, 
egalitatea în drepturi, drepturi po
litice și libertăți fundamentale, Constituția din 1965, nu numai că îmbogățește cu elemente noi aceste drepturi, dar și prevede drepturi noi, ca asigurarea condițiilor nece
sare dezvoltării aptitudinilor fizice 
și intelectuale ale tinerilor, inter
dicția reținerii sau arestării unei 
persoane împotriva căreia nu exis
tă probe sau indicii temeinice că a 
săvîrșit o faptă prevăzută și pedep
sită de lege, dreptul de apărare ga
rantat în tot cursul procesului, și 
altele.Au fost, de asemenea, prevăzute 
garanții speciale de ordin juridic, pentru fiecare dintre drepturile fundamentale, care apar pentru prima oară în textul constitutional, cum sînt cele privitoare la 
dreptul la muncă, la învățătură, de 
asociere, la libertatea conștiinței și 
la inviolabilitatea domiciliului și a 
persoanei.Marea poporului denumită Ceaușescu Socialisteîn existenta noastră de zi cu prin măsurile luate în mod continuu de partid și guvern, în vederea ridicării, la un nivel tot mai înalt, a bunăstării poporului si a înfloririi personalității umane. Printre aceste măsuri se înscriu și cele privind îmbunătățirea sistemului de pensionare, supuse, înainte de a fi traduse în textul unei legi, care să fie adoptată de Marea Adunare Națională, unei largi dezbateri publice. iîn felul acesta, în țara noastră, oamenii se bucură de drepturi fundamentale cu mult mai largi decît cele proclamate în Declarația Universală a Drepturilor Omului și a căror înfăptuire materială este a- sigurată de sistemul economic socialist și de deplinătatea puterii poporului.Ceea ce generațiilor anterioare, luptătorilor pentru progres social din le apărea ca ideal, reprezintă, mânia socialistă, Aspirațiile milenare ale poporului român, de a trăi în libertate și a se bucura de egalitate în drepturi cu toate popoarele, sînt astăzi pe deplin înfăptuite.

democrație si patria noastră, un îndepărtat astăzi, în Ro- o realitate vie.

Pe deasupra ei el privea ridicîn- 
du-se luceafărul, simbolul libertății, 
al gigantului Lumină.

în fața acestei uzine maremotrice 
de la Rance, pe care generalul de 
Gaulle a inaugurat-o solemn în nu
mele Republicii 
irumpe în mine, 
oară. Glasuri se 
rile Amintirii. Le 
corului bătrînului 
toate minunile lumii, cea mai extra
ordinară este Omul". Astăzi Omului 
îi revine gloria de a cîștiga marea 
de partea sa.

Ca și luna cu tăcerea prietenoasă 
pe care romantici' o luau drept tema 
visului lor și care astăzi a devenit 
obiectivul rachetelor ce deschid calea 
pentru vizitele omului, marea încetea
ză de a mai fi pentru el pînă în cele 
mai profunde mișcări ale sale, forța 
stranie, inexorabilă.

Printre atîtea descoperiri și reali
zări care fac cinste epocii noastre, 
această unire a mării cu știința, uzina 
maremotrice de la Rance, în care sa- 
vanți și ingineri din întreaga lume 
văd o mărturie a vitalității geniului 
uman, marchează o victorie a inteli
genței și forței rațiunii.

Franceze, poezia 
ca o maree interi- 
înalfă din adîncu- 
răspunde acela al 
din Sofocle : „Din
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MASURILE PROPUSEConstantin Dragon
Cuvlntarea tovarășului

SÎNT INEFICIENTE

Peste 20000 de newyorkezi au cerut

Escaladarea continuă a a- 
gresiunii în Vietnam de către 
S.U.A. primește o ripostă tot 
mai vie în rîndurile opi
niei publice americane înseși. 
Astfel, marea sală de întruniri 
newyorkeză „Madison Square 
Garden" a găzduit joi seara 
un grandios miting sub lozin
ca „PENTRU ÎNCETAREA 
IMEDIATĂ A RĂZBOIULUI 
DIN VIETNAM", 20 000 de 
persoane umpleau pînă la re
fuz sala, în timp ce alți nu
meroși newyorkezi, nemai- 
găsind nici un loc liber, sta
ționau în preajma ei.

Această manifestare a fost 
organizată de „Comitetul na
țional de luptă pentru o poli
tică nucleară sănătoasă" 
(S.A.N.E.) și de alte 39 de or
ganizații din S.U.A., între care 
„Congresul național pentru e- 
galitate rasială" (C.O.R.E.) și 
asociația „Rezerviști care se 
opun războiului din Vietnam".

Asistența a aprobat un apel 
adresat de S.A.N.E. președin
telui Johnson, în care se arată 
că:„Intervenția americană în Vietnam este contrară cauzei păcii și violează dreptul international".

Apelul cere :

ASUPRA R. D. VIETNAM

• RETRAGEREA TRUPELOR

DIN VIETNAMUL DE SUD

Marele miting de la Madison
Square Garden

R. încetarea imediată a bombardamentelor asupra D. Vietnam;recunoașterea de către guvernul S.U.A. a Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud —• și propune retragerea trupelor străine din Vietnamul de sud, o strictă supraveghere internațională asupra încetării focului și respectarea dreptului de autodeterminare a poporului vietnamez.La miting au luat cuvîntul 
numeroși oratori, între care 
Floyd Mckissick, director na
țional al C.O.R.E., psihologul 
Erich Fromm, dr. Benja
min Spock, copreședinte al 
S.A.N.E., publicistul I. H. 
Stone, umoristul Jules Feiffer, 
actorul Ossie Davis și alți in
telectuali americani, care au 
subliniat că războiul din Viet
nam este „un război ilegal, imoral, nedrept, crud, de pe urma căruia nu profită decît cei puternici".

Profesorul suedez 
Myrdal, de la 
din Stockholm, 
cuvîntul său că telor Unite „se mai mult într-o izolare politică și morală" — datorită în primul rînd războiului dus în Vietnam. El a adăugat că po
litica S.U.A. în Vietnam a fă
cut ca restul omenirii „să se 
disocieze" de America.

La 10 decembrie sînt prevă
zute numeroase mitinguri și 
manifestații împotriva războ
iului din Vietnam în diverse 
orașe din Statele Unite și Ca
nada. în Marea Britanie. Fran
ța, R. F. Germană, Suedia, 
Norvegia, India și Japonia.

Gunnar ■ 
Universitatea 

a declarat în guvernul Sta- cufundă tot

NEW YORK. Cererile demonstranților: „Aduceți băieții acasă!", „încetați 
războiul din Vietnam!"

„AURUL NEGRU"
IN ACTUALITATE
Guvernul sirian a sechestrat bunurile 

companiei „Iraq Petroleum”
OPEC: Exploatarea petrolului de către companii 

afectează defavorabil economia unor țări
DAMASC 9 (Agerpres). — 

Postul de radio Damasc a anun
țat joi că guvernul sirian a ho- 
tărît să pună sub sechestru exe
cutiv bunurile companiei „Iraq 
Petroleum Company", care po
sedă o conductă petrolieră pe te
ritoriul Siriei.

ARGENTINA SEMNIFICAȚIILE
........  111 1 ■ 1 ,

UNEI ÎNLOCUIRI
Din Buenos Aires s-a anunțat 

că generalul Pascual Pistarini, 
comandantul șef al armatei ar
gentinene, a fost înlocuit cu ge
neralul Julio Alsogaray. Deși sur
sele oficiale declaraseră inițial 
că schimbarea s-a făcut la cere
rea lui Pistarini pe motive de 
„ordin personal*, ulterior s-a a- 
nunfat că între fostul comandant 
șef al armatei și președintele 
Ongania au existat divergente 
„în ce privește numirile în func
țiile superioare ale armatei’. 
Multi observatori consideră însă 
că, dincolo de aceste precizări, 
există motive mult mai puternice 
care să fi determinat luarea unei 
asemenea hotărîri.

Se știe că generalul Pistarini a 
fost personajul principal al răs
turnării, la 28 iunie a.c., a guver
nului Arturo lllia și conducătorul 
triumviratului instaurat imediat 
după aceasta, care a predat pu
terea actualului președinte. Veni
rea la putere a militarilor a fost 
interpretată de presa internațio
nală ca o consecință a nemulțu
mirilor față de incapacitatea ve
chilor guvernanji de a soluționa 
dificultățile economice ale tării 
cu serioase repercusiuni asupra 
situației sociale.

Pînă în prezent au fost adop
tate însă pu(ine măsuri menite 
să ducă la redresarea vieții eco
nomice. Se fac fot mai simțite 
presiunile monopolurilor străine, 
cărora li s-au redat concesiunile 
într-o serie de ramuri industria
le importante.

La începutul lunii decembrie a 
fost dat publicității planul de 
„modernizare a căilor ferate”, 
care prevede reorganizarea aces
tui sector „prin cooperarea cu 
întreprinderi particulare', pre
cum și concedierea unui număr 
mare de salariaji. Planul, venit 
la puțin timp după proiectul de 
„comprimare” a personalului dip 
întreprinderile de stat, a sporit 
nemulțumirile maselor populare.
BKSȘS —BRI

I

Sindicatele argenfinene au ho
tărî! să organizeze la 14 decem
brie, în semn de protest, o grevă 
generală.

Făcînd 
cinci luni 
numeroși 
nează că 
tat un caracter general, făcîn- 
du-și loc în chiar cadrul armatei.

După cum arată uni' comen
tatori, militarii consideră că ac
tualul guvern dă dovadă de o 
„încetineală exasperantă și de 
imobilism*. Anumite elemente 
din armată (al căror exponent e 
Pistarini) își exprimă îngrijorarea 
față de consecințele nefaste pe 
care le-ar avea măsurile de „de- 
naționalizare’ preconizate de gu
vern. Pe de altă parte, adepții 
„liberalismului economic’ (adică 
ai trecerii întreprinderilor de stat 
sub controlul capitalului particu
lar, autohton sau străin) insistă 
asupra aplicării neîntîrziate a a- 
cestor măsuri. Intr-un comunicat 
publicat joi, Confederația gene
rală a Muncii cere guvernului 
modificarea actualei politici de 
„liberalism economic', redeschi
derea uzinelor închise în ultimul 
timp și abandonarea politicii de- 
flationiste.

înlocuirea lui Pistarini cu Julio 
Alsogaray este apreciată în 
cercurile politice din Buenos Ai
res ca o victorie a partizanilor 
„liberalismului*. Noul comandant 
șef al armatei împărtășește, după 
cum relevă agenția France 
Presse, ideile fratelui său, Alvaro 
Alsogaray, fost ministru al eco
nomiei și actualul ambasador al 
Argentinei la Washington, care se 
pronunță pentru o politică mone
tară strictă, menită să pună capăt 
inflației cu prețul unor noi sacri
ficii impuse oamenilor muncii.

Așadar, schimbarea efectuată 
în frunte? armatei argentinene 
are semnificații mai profunde de- 
cîf ar părea la prima vedere.

Eugen IONESCU

bilanful celor peste 
de guvernare militară, 
comentatori menjio- 

nemulfumirile au căpă-

Această hotărîre intervine după ce tratativele dintre guvernul sirian și conducerea companiei, începute cu 10 săptămîni înainte, au fost suspendate, ca urmare a refuzului companiei de a satisface cererile guvernului sirian privind sporirea redevențelor pe care a- ceasta le plătea statului sirian.Decretul ' privind sechestrarea bunurilor companiei prevede crearea a șase comitete, desemnate de autoritățile siriene, care să preia și să inventarieze bunurile companiei și să supravegheze buna funcționare în continuare a tranzitului de petrol prin conductă. Decretul mai stabilește, de asemenea, blocarea a 3 743 904 lire sterline, aflate în posesia Biroului companiei din localitatea Homs (Siria), sumă, care reprezintă rede- vențele datorate guvernului, sirian pentru perioada 1 ianuarie — 30 septembrie 1966.KUWEIT. — In comunicatul celei de-a 12-a conferințe a Orga- . nizației țărilor exportatoare • de petrol (OPEC) se arată că a fost discutată situația care a rezultat „din exploatarea petrolului de către companii într-o manieră care afectează defavorabil economia u- nor țări membre și, ca urmare, posibilitatea lor de a-și îndeplini în mod adecvat programele dezvoltare economică". în sens, conferința a dat ca piu situația Irakului și s-a rat în sprijinul eforturilor de guvernul acestei țări în asigurării unui ritm de creștere anuală a producției sale de petrol, care să satisfacă necesitățile economiei sale.

de centrala sa națională, este o încălcare a democrației muncitorești, a normelor care trebuie să stea la baza relațiilor în mișcarea sindicală.De aceea, ținem să declarăm că sindicatele noastre apreciază hotărîrea de excludere a reprezentanților Federației chineze ca diiind ne-, valabilă, iar răspunderea' pentru? consecințele ei revine celor care au adoptat-o. ■;'Membrilor Consiliului General nu le poate fi indiferent viitorul' F.S.M., unitatea rîndurilor sale. A- ceasta cere ca delegațiile prezente să reapalizeze gravitatea situației create cu tot spiritul de răspundere, punînd mai presus de orice interesele clasei muncitoare internaționale și să revină asupra hotărîrii luate. ■în ce privește Uniunea Generală 
a Sindicatelor din România — a spus în încheiere tovarășul Constantin Drăgan — ea va sprijini orice măsură care să rezolve constructiv situația în care s-a ajuns și va milita și în viitor pentru întărirea unității F.S.M.. a mișcării sindicale în spiritul internaționalismului și al solidarității muncitorești.

SOFIA 9. Corespondentul Agerpres, C. Linte, transmite : în cursul dimineții de vineri, în cadrul discuțiilor la primul punct al ordine! de zi a celei de-a 16-a sesiuni a Consiliului General al F.S.M., a luat cuvîntul tovarășul Constantin Drăgan, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.După ce a relevat contribuția mișcării sindicale internaționale în lupta pentru interesele și revendicările sociale și politice ale celor ce muncesc, vorbitorul s-a referit la situația creată de actele agresive ale imperialismului american în Vietnam. Sindicatele din România — a spus el — sînt pe deplin solidare cu lupta dreaptă a poporti- lui vietnamez. Considerăm că datoria F.S.M. este să-și intensifice acțiunile de solidaritate cu poporul vietnamez, să mobilizeze organizațiile sindicale în lupta . împotriva agresiunii americane, în primul rînd pentru încetarea imediată, definitivă și necondiționată a bombardării teritoriului Republicii Democrate Vietnam. Acest obiectiv poate reuni organizații sindicale de diverse tendințe, cercuri largi ale opiniei publice, forțe iubitoare de pace din întreaga lume.Subliniind hotărîrea sindicatelor din țara noastră de a contribui la întărirea mișcării sindicale mondiale, solidarității muncitorești și la consolidarea unității de acțiune, tovarășul Constantin Drăgan a spus : Noi considerăm că una din condițiile esențiale ale înfăptuirii unității de acțiune a organizațiilor sindicale este așezarea la temelia relațiilor dintre ele a principiilor democrației muncitorești, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc.în continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea ca F.S.M. să militeze pentru înfăptuirea unor a- semenea obiective ca : mărirea salariilor, lichidarea șomajului, reducerea timpului de muncă, contracte colective, drepturi sindicale. libertăți democratice, independența națională și socială.în legătură cu hotărîrea adoptată joi de către Consiliul General cu majoritate de voturi de a retrage mandatul reprezentanților sindicatelor chineze de a participa la sesiune, tovarășul Constantin Drăgan a arătat că în actualele condiții internaționale este nevoie mai mult ca oricînd dc unitatea clasei muncitoare, a mișcării sindicale, pentru a da o ripostă hotărî tă tuturor forțelor reacționare imperialiste. Forța clasei muncitoare — a spus el — constă în unitate și de aceea noi considerăm că interesele ei cele mai profunde cei’ să nu se facă nici un pas care să ducă la dezbinare, care să mărească pericolul sciziunii în F.S.M.Sindicatele din România au militat permanent pentru evitarea discuțiilor polemice ascuțite, pentru ca dezbaterile în organele F.S.M. să se poarte într-un spirit constructiv, de stimă și respect reciproc și ele se pronunță împotriva atacurilor sau insultelor adresate altor organizații. Am susținut și susținem să se respecte principiile democrației muncitorești, neamestecului în treburile interne ale altor organizații și în același timp ca fiecare centrală să aibă dreptul de a-și spune părerea asupra problemelor puse în discuție.în acest spirit unele din problemele ridicate de tovarășii chinezi nu pot fi, desigur, împărtășite, dar aceasta nu justifică măsura trară adoptată ieri de către siliul General de a se retrage datul delegației «indicatelor neze.Intr-o organizație muncitorească internațională situațiile de acest fel nu pot fi rezolvate prin excluderea reprezentanților unei centrale din cadrul reuniunilor prin recurgerea la majoritatea de voturi.Oare hotărîrea luată contribuie la rezolvarea unor anumite stări de lucruri care dăinuie de mai mult timp în F.S.M., va duce ea la întărirea unității sale ? Noi considerăm că, dimpotrivă, ea agravează' și mai mult situația existentă, adîncește divergențele și are grave repercusiuni asupra F.S.M. Această măsură, prin care se infirmă împuternicirile unei delegații desemnate

★Vineri seara au luat sfîrșit lucrările sesiunii Consiliului General al F.S.M. Au fost adoptate o serie de documente printre care Apelul către muncitorii și sindicatele din întreaga lume pentru încetarea imediată a agresiunii imperialismului american în Vietnam. Cuvîntul de închidere a fost rostit de Renato Bitossi. președintele F.S.M Todor Jivkov. președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria,' a oferit o recepție;
★Delegația română condusă de tovarășul Constantin ședințele Uniunii lor din Comitetului Executiv și al Consiliului General ăl F.S.M.. a părăsit vineri seara Sofia. îndrep- t.îndu-se spre țară. Din delegație au făcut parte Larisa Munteanu, secretar ăl Consiliului Central, și loan Ticărău. șef de sector în Consiliul Central al U.G.S.R. Delegația'a fost condusă de Stoian Ghiurov, președintele C.C.S. din R. P. Bulgaria. și de alți membri ai conducerii C.C.S. A fost prezent loan Bel- dean, ambasadorul României la Sofia.

Drăgan, pre-Consiliului Central al Generale a Sindicate- România, membru al

După catastrofa
din Marea Egee

arbi- Con- man- chi-

După cum s-a anunțat în ziarul de ieri, în noaptea de miercuri spre joi, nava comercială „Iraklion", sub pavilion grec, s-a scufundat în Marea Egee. Corespondentul nostru la Atena ne-a transmis că, potrivit datelor oficiale publicate în presa ateniană, în acest naufragiu au pierit 230 de persoane, 46 de pasageri puțind fi salvați după aproape 15 ore de la scufundarea vasului. Cauzele acestei catastrofe maritime au făcut vineri obiectul unei ședințe speciale a parlamentului grec.Parlamentul a hotărît o săptămînă de doliu național, organizarea funeraliilor de către stat, și a propus ocrotirea familiilor tpstrofă. lovite de ca-

prin care să fie introdus petrolul pe lista produselor de embargo, decît dacă termenii a- cestuia „vor fi acceptabili pentru Marea Britanie".""Este" cunoscut ' fap-
Joi seara, problema rhodesiană a fost din nou adusă în fața . Consiliului de Secii; ritate, la sesizarea Angliei, în urma eșecului convorbirilor dintre ' premierul - britanic....*Șfșeful guvernului rasist tul că ineficienta sancțiunilor economice lua- ' te' în anul care a trecut ' împotriva Rhode- • sieV ș-a datorat, înj primul rinei, refuzului Republicii Sud-Africane de a adera la acest embargo. Iar rasiștii sud- africaninu și-au ascuns

de la Salisbury. Aici, la New York, se con- ' sideră că propunerile ■pe care' ministrul de externe al Angliei, George Brown, le-a prezentat acestui for sub forma unui proiect de rezoluție, nu
CORESPONDENȚĂ
DIN NEW YORKcu nimic deose-au

la a- șanc- împo- pre- fisuri inefi-
economiceRhodesiei, aceleași au făctit în cursul anului

intenția de a continua să acorde sprijin multilateral „colegilor* lor de la Salisbury. Cu toate acestea, ministrul de externe britanic — — după cum a subliniat ziarul „New York Tinies" — „a lăsat să se înțeleagă că nu va accepta extinderea sancțiunilor și a embargoului economic și asupra Republicii Sud- Africane". în legătură cu această atitudine a Marii Britanii, sondajele observatorilor de presă indică o nesatis- facție pronunțată în rîndul delegațiilor țări-, lor africane, care consideră propunerile britanice total ineficiente.Deși reprezentanții țărilor africane nu au avut încă timpul să-și

care a luat pînă acum cuvîntul în Consiliul de Securitate, poate fi considerată ca edificatoare. „Soluționarea problemei rhodesiene, a declarat acesta, este tărăgănată cu premeditare de guvernul Marii Britanii. Această tară a avut și are posibilitatea de a pune imediat capăt rebeliunii rasiste din Rhodesia, dacă ar fi avut și ar avea dorința să facă acest lucru". Delegatul Zambiei a condamnat cu asprime . tratativele duse cu Tan. Smith, reprezentant regimului rasist de TeT Salisbury. Delegatul zambian a cerut guvernului englez să respecte rezoluțiile adoptate pînă acum la O.N.U. în legătură cu Rhodesia si să adopte fără întîrzie- re măsuri eficiente pentru a asigura poporului sud-rhodesian dreptul la demnitate, la libertate și la o independentă reală.
Nicolaa IONESCU

sînt bite de cele care determinat, în cele din urmă, eșecul politicii guvernului britanic fată de Rhodesia. Proiectul de rezoluție, care se limitează doptarea unor tiuni triva zintă care cient,trecut, embargoul economic împotriva autorităților de la Salisbury. In această ordine de idei, este grăitor faptul că pe lista produselor al căror export către Rhodesia se preconizează a fi interzis, nu figurează petrolul;— efâjneni esențialpentru/eebnomia acefc- lei tăfî. Mai mult decît atît, Brown a sub- expună poziția față de liniat că delegația sa nu va fi de acord cu un amendament la proiectul de rezoluție,
proiectul de rezoluție englez, intervenția singurului delegat african — cel al Zambiei —

LONDRA. Joi seara, 
după dezbateri agitate 
care au durat două zile, 
Camera Comunelor a 
aprobat politica rhode
siană a guvernului la
burist, cu 353 de voturi 
contra 244, marcînd 
astfel sfîrșitul politicii 
bipartizanc în ce pri
vește conflictul anglo- 
rhodesian.

Camera Lorzilor, în 
care conservatorii dețin 
o majoritate substan
țială, a respins joi 
noaptea cu 100 de vo
turi contra 84. politica 
guvernului Wilson față 
de Rhodesia.

La încheierea

Consiliului de

vizitei președintelui

Miniștri al U.R.S.S.

Declarația comună 
sovieto-francezăPARIS 9 (Agerpres). — La Paris a fost dată publicității declarația comună sovieto-franceză în legătură cu vizita făcută în Franța de A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.în legătură cu problemele europene, părțile au subliniat că destinderea încordării este prima etapă necesară a dezvoltării relațiilor dintre țările europene, indiferent de orînduirea lor politică, în condițiile respectării independenței și ființei lor naționale, și că în Europa ar putea fi instaurată o pace trainică în condițiile respectării principiilor suveranității naționale, integrității teritoriale, ne-

Instantaneu
cele mai emoțio
nante: unul din 
puținii supraviețui
tori de pe vasul 
„Iraklion" se regă
sește în mijlocul ce

lor dragide acest exem- decla- făcute scopul D

folosirii forței șl neamestecului îrt treburile interne ale statelor. A fost discutată problema convocării unei consfătuiri europene pentru examinarea problemei securității în Europa și stabilirea unei colaborări europene. în declarație se arată că a avut loc un schimb de. păreri în legătură cu evenimentele/ din Asia de sud-est care reprezintă o primejdie pentru cauza păcii. Constatînd intensificarea acțiunilor militare în Vietnam, cele două guverne îș! exprimă regretul în legătură cu situația gravă creată de amestecul străin, care periclitează, de asemenea, statele vecine și constituie în prezent principala primejdie pentru destinderea încordării internaționale.în cursul convorbirilor au fost! abordate problemele dezvoltării relațiilor sovieto-franceze. S-a constatat că aceste relații se dezvoltă rapid. Părțile au convenit să examineze și să elaboreze în comun planurile unei colaborări pei termen lung în domeniul comerțului, economiei, științei și tehnicii, dintre cele două țări și să stimuleze stabilirea unei cooperări industriale și tehnice între întreprinderile din cele două țări.Au fost confirmate vizitele oficiale ale lui L. I. Brejnev si N. V. Podgornîi în Franța, iar Georges Pomnidou. primul ministru al Franței, a acceptat invitația de a face o vizită oficială în U.R.S.S.
H COLOMBO. La 8 decembrie a.c. Aurel 

Ardeleanu. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Colombo, a fost primit 
în audiență de primul ministru Dudley 
Senanayake. între ambasadorul român și pre
mierul ceylonez 
dială.

a avut loc o discuție cor-

agresiunii americane. Partidul, se arată tn 
documentele adoptate, va lupta pentru lichi
darea „Tratatului de securitate" japono—a- 
merican și a bazelor militare de pe teritoriul 
Japoniei. Ca președinte al partidului a fost 
reales Kozo Sasaki.

coreeano-chineze a declarat că. in zona demi
litarizată s-au semnalat noi provocări din 
partea americană, care a introdus armament 
intensifîcînd atmosfera de tensiune în a- 
ccastă regiune.

Damasc o ambasadă. Restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre Siria și R.A.U. intervine 
după încheierea acordului comun de apărare 
siriano-egiptean.

■ FRAGA. în capitala R. S. Cehoslovace 
s-a deschis la 8 decembrie o Expoziție 

de artă decorativă românească, cuprinzînd 
peste 200 de obiecte de ceramică, imprimeuri, 
tapiserie, picturi pe sticlă, lucrări în lemn, 
metal și piele — realizate în nltimii doi ani.

H HANOI. Delegația Partidului^ celor ce 
muncesc din Vietnam, condusă de Tru

ong Chinh, membru al Biroului Politic al, 
C.C. al partidului, și delegația P.C. Italian, 
condusă de Enrico Beriinguer, membru al 
Direcțiunii și ai Biroului Politic al P.C. Ita
lian, au făcut un schimb de păreri asupra 
unor probleme care interesează cele două 
partide.

H TOKIO. Congresul Partidului socialist 
din Japonia s-a pronunțat în sprijinul 

luptei duse de poporul vietnamez împotriva
II ■■■■■■ I WIIIMIMIII—  I......... .III■ IIIIII....... ....

M SOFIA. La invitația C.C. al P.C. Bulgar. 
“ joi a sosit Ia Sofia o delegație a C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă 
de Marian Țvetkovicî, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al U.C.T.

EH ROMA. In noaptea spre vineri, 170 000 de 
™ lucrători din transporturile publice din 
întreaga Italie au declarat o grevă de 24 de 
ore. Totodată, la chemarea Federației na
ționale a presei italiene, vineri dimineața a 
fost declarată o grevă do'48 de ore a zia
riștilor. >

Ce urmărește 
„operația Elephant ?11

n BONN. Parlamentnl landului vest-ger- 
man Renania de Nord-Westfalia a răs

turnat joi guvernul local prezidat de Franz 
Meyers, compus din membri ai Uniunii 
creștin-democrate și ai Partidului liber-de- 
mocrat- Ca urmare a constituirii unei noi 
coaliții cu participarea P.S.D.G. și liber-de- 
mocraților. a fost ales — cu majoritate dc 
voturi — în funcția de ministru-președinte 
social-democratul Heinz Kuhn.

■ PHENIAN. La ședința secretarilor celor 
două părți ale Comisiei militare dc 

armistifiu tn Coreea, secretarul părții

® OTTAWA. Continuîndu-șî vizita în ca
pitala Canadei, Vaclav David, ministrul 

de externe al R. S. Cehoslovace, a fost primit 
de Lester Pearson, primul ministru canadian. 
Vaclav David a mai avnt întrevederi cu mi
nistrul de externe, Paul Martin, precum și 
cu ministrul comerțului, Robert Wintes. Au 
fost discutate probleme referitoare Ia relațiile 
economice bilaterale, precum și la posibili
tățile de extindere a acestora.

HM CAIRO. Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, a semnat vineri un de

cret potrivit căruia R.A.U. va deschide la

M KINSHASA. Corespondentul din Kinsha- ™ sa al agenției France Presse relatează că premierul rhodesian Ian Smith întreține contacte directe cu Chombe în vederea organizării și desfășurării „operațiunii Elephant" care urmărește readucerea acestuia din urmă în funcția de prim-ministru în Congo în concepția inițiatorilor ei „operațiunea Elephant" vizează o intervenție militară a mercenarilor albi recrutați de Chombe și dislocați în Angola. Pentru această operație armată Smith este dispus să pună teritoriul Rhodesiei la dispoziția lui Chombe pe care l-a asigurat de „sprijinul voluntarilor rho- desieni".
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