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La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România, Ciu En-lai, vice
președinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului

de Stat al Republicii Populare 
Chineze, va face în luna iunie 
o vizită prietenească în Repu
blica Socialistă România, in 
fruntea unei delegații de par
tid și guvernamentale chineze.

(Agerpres)

VIZITA CONDUCĂTORILOR
DE PARTID Șl DE STAT „Cercuri industriale**

REGIUNEA ARGESs
laturile argeșene 
au îmbrăcat cele 
mai alese straie 
de sărbătoare. 
Ieri, 10 iunie, la 
primele ore ale 
dimineții, tova
rășii N i c o 1 a e 
Ceaușescu, Chivu

Stoica, Alexandru Drăghici, 
Maxim Berghianu, Vasile Vîl-

p
cu, Manea Mănescu și Ilie 
Verdeț au sosit în Argeș pen
tru a vizita orașele și satele 
acestei frumoase regiuni, pen
tru a discuta cu conducătorii
organelor locale de partid și 
de stat, cu harnicii oameni ai 
muncii argeșeni asupra mo
dului cum sînt înfăptuite 
hotărîrile Congresului al IX- 
lea al P.C.R. și a stabili obiec
tivele industriale noi, care vor 
contribui la dezvoltarea regiu
nii în anii actualului cincinal.
De pe crenelurile de granit 
ale Făgărașului, de pe culmi
le îmbrăcate în falnici codri 
de brazi, de pe dealurile do- 
moale, cu livezi și vii, din 
cîmpiile încărcate de holde 
și sonde au pornit din vreme 
soli, mii de soli, pedeștri și 
călări, așteptîndu-i la hotarul 
regiunii pe oaspeții dragi. A- 
propierea oaspeților e vestită, 
încă din zare, prin sunete de 
bucium și corn. Este salutul a- 
cestui pămînt al Basarabiior, 
leagăn al întemeierii Țării Ro
mânești. Un arc de triumf, 
sprijinit în obeliscurile a două 
sonde îmbrăcate în ghirlande 
de flori, exprimă simbolic noi
le bogății ale regiunii. Pe 
frontiscipiu sînt înscrise cu
vinte de bun sosit la adresa 
conducătorilor de partid și de 
stat, cuvinte de glorie la a- 
dresa partidului iubit.

Au venit în întîmpinare la 
hotar, tovarășii Petre Dumi
nică, prim-secretar al Comi
tetului regional P.C.R. Argeș, 
Constantin Sandu, președinte
le sfatului popular regional, 
numeroși reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor obștești. 
Potrivit tradiției, pîinea și sa
rea, ploștile înflorate sînt o- 
ferite oaspeților de către bătrî- 
nul Marin Vasilescu din Lude- 
ști, însoțit de alți podgoreni de 
o vîrstă cu el. Gustînd din plos
că, tovarășul Ceaușescu răs
punde urărilor prin cuvinte 
de datină : „La mulți ani și 
bine v-am găsit, prieteni!“. 
Cîteva sute de tinere fete, îm
brăcate în mîndre costume ar
geșene, îi înconjoară pe con
ducătorii de partid și de stat, 
dăruindu-le marame de bo- 
rangic și flori. Și-au dat întîl- 
nire, prin frumoasele straie 
populare, Vîicea și Mușcelul, 
Argeșul și Slatina, muntele și 
cîmpia, cu variante de culori 
și motive care se schimbă de 
la sat la sat, alcătuind la poar
ta regiunii o vie și originală 
expoziție — sinteză a măies
triei, bogăției și varietății ar
tei populare de pe aceste me-

La intrarea în regiunea Argeș

Cu dragoste și entuziasm, locuitorii plaiurilor 
argeșene i-au întâmpinat pe conducătorii 

partidului și statului

• Popas la Găești, Topoloveni, Golești & Printre 
constructorii fabricii de motoare electrice D Vizită de 
lucru în orașul Pitești; la Uzina Chimică G Oaspeți 
ai muncitorilor de la Colibași ® în prima reședință 

de Scaun a Țării Românești.

leaguri. Culorilor și florilor li
se adaugă coșurile de fructe, 
culese chiar în această dimi-
neață din grădinile argeșene, 
și care sînt oferite oaspeților 
dragi ca semn al rodniciei 
acestui pămînt.

Coloana de mașini se anga
jează apoi pe șoseaua spre Pi
tești. Mărginită de falnici 
plopi seculari, care înalță 
arcuri succesive de verdeață 
înfrățite cu drapele roșii și 
tricolore — acest străvechi

________________________________________

drum național freamătă astăzi 
de glasul plin de dragoste și 
entuziasm a mii și mii de oa
meni. în stînga se deschide 
Valea Argeșului cu cîmpiile ei 
mănoase, cu bogate holde gata 
să dea în pîrgă — legănate în 
vîntul începutului de vară, cu 
grădini înfloritoare. în dreap
ta se ridică la orizont mîndre- 
le dealuri cu vii și livezi cu 
pomi fructiferi. Este de fapt 
o singură și imensă terasă, cu 
podgorii pe mii de hectare, 
care împodobesc cale de mulți 
kilometri satele de la șosea 
cu cununi de viță. Dintre vii 
și livezi, dintre holde, țîșnesc 
turlele sondelor. „La noi, hol
dele se-nfrățesc cu sondele“, 
spun argeșenii, iar mîndria 
acestor înfăptuiri, ivite sub 
soarele socialismului, strălu
cește pe chipurile miilor de 
oameni, podgoreni, agricultori 
și sondori, care îi salută 
bucuroși pe oaspeții lor dragi.

La Găești, centrul raionu
lui cu același nume, coloana 
de mașini este întîmpinată de 
toată populația orașului. în- 
tr-o fierbinte manifestare de 
entuziasm care cuprinde toa
te inimile, de toate vîrstele, 
orașul răsună de uralele și 
aclamațiile miilor de oameni.

Rostește cuvinte de bun so
sit tov. Ion Radu, primul se
cretar al comitetului raional 
de partid. Vorbitorul infor
mează pe conducătorii de par
tid și de stat despre realiză
rile obținute de locuitorii raio
nului în întreprinderi și pe 
ogoare și exprimă angajamen
tul celor prezenți de a munci 
cu entuziasm pentru a înfăp
tui hotărîrile Congresului al 
IX-lea, politica înțeleaptă a 
partidului.

Mulțumind în cadrul unui 
miting spontan, pentru aceas
tă caldă primire, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spu
ne : aceasta constituie o ex
presie a încrederii în par
tidul comunist a oameni
lor muncii de ' a înfăp
tui hotărîrile Congresului al 
IX-lea. Vorbitorul a trans
mis locuitorilor orașului și ra
ionului Găești salutul Comite
tului Central al partidului. în 
anii actualului cincinal — a 
precizat secretarul general al 
C.C. al P.C.R. — Ia Căești vor 
fi construite două noi între
prinderi, în care vor lucra cir
ca 4 000 de muncitori. Aceasta 
va crea condișții pentru con
tinua ridicare a orașului, a

raionului, a nivelului de trai 
și de cultură al locuitorilor. 
Noi vă dorim tovarăși, a spus 
vorbitorul, să vă apucați de 
lucru, să dați în funcțiune la 
timp întreprinderile și să ob
țineți producție bună. Dum
neavoastră aveți, totodată, o 
agricultură bine dezvoltată, cu 
agricultori harnici și pricepuți. 
Vă dorim să obțineți recolte 
mereu mai bune, să sporiți 
venitul tuturor cooperativelor 
agricole de producție, spre bu
năstarea țăranilor cooperatori.

Sîntem convinși, tovarăși, 
că prin munca și realizările 
dv. veți aduce o contribuție 
tot mai activă la înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
subliniate în repetate rînduri 
de aplauzele și uralele entu
ziaste ale celor prezenți.

...Urale care sînt reluate 
apoi pe întreg parcursul, pe 
toată Valea Argeșului, deve
nită în această zi o vale a flo
rilor și bucuriei obștești. Sa
tele se țin lanț, cu salbele lor 
de case mîndre, adevărate 
podoabe ale arhitecturii popu
lare argeșene. într-un lanț ne
întrerupt se înșiră și miile de 
oameni — tineri și vîrstnici —

care înfloresc șoseaua cu cos
tumele lor pitorești, cu buche
tele de trandafiri și garoafe, 
cu ramurile și stegulețele flu
turate spre oaspeți. Copiii, 
flăcăii și fetele au adus în 
întîmpinare crengi cu cireșe 
și vișine coapte sau coșulețe 
pline cu căpșuni. „Floricică de 
cireș 7 De s-ar face munții 
șes / Și dealul colnic ales, 7 Să 
mă uit din sat în sat, / Să văd 
straiul cel bogat / Pe care-1 
îmbracă țara / De-i mîndță ca 
primăvara...“. Este unul din
tre noile cîntece pe care le-au 
adus ca omagiu flăcăii și fete
le din Crîngurile, Glîmbocata, 
Leordeni, iar cìntecele și-au 
prelungit ecoul pînă la Topo
loveni, unde — la sosirea 
oaspeților — cîteva coruri re
unite intonează un imn de 
slavă partidului.

Pe estrada din piața centrală 
au urcat peste 400 de tineri și 
tinere, iar maramele fetelor, 
ca și nuanțele costumelor, 
compun un imens tricolor. Cu
lorile patriei înveșmîntează 
fundalul scenei, care acoperă 
cu minunate covoare argeșene 
peretele unei clădiri. Coloana 
de mașini se oprește din nou.

Din mulțime se desprinde 
bătrînul Marin Șt. Bălașa, ca
re aduce în dar oaspeților un 
miel alb. „Vă ofer un miel 
alb, care este simbolul vieții 
și al fericirii“. Mîinile harni
celor topolovence au țesut mă
iestre ștergare și marame, care 
le sînt dăruite oaspeților în 
semn de cinstire. Aceleași 
mîini se prind apoi într-o 
imensă horă, în care intră și 
oaspeții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește pentru călduroa
sele urări făcute de gazde în 
spiritul străvechilor datini 
populare, pentru frumoasele 
daruri primite.

...Bucuria, entuziasmul, săr
bătoarea populară, capătă aici, 
în mijlocul miilor de săteni, 
aspectul tradițional al horei, 
după cea mai frumoasă dati
nă străbună a acestui pămînt.

Ne apropiem de Golești. Pe 
pămîntul pe care l-a stăpînit

cu cinci veacuri în urmă Bal- 
dovin Pîrcălabul, mîinile de 
aur ale meșterului Stoica și alor 
săi au înălțat conacul Goleș- 
tilor în 1640, sau, cum spune 
inscripția săpată pe piatră — 
în leatul 7148. Zidire bătrînă, 
a înfruntat bărbătește vitre
giile și timpul, fiind leagănul 
unor însemnate acte ale isto
riei și culturii naționale.

Poposind aici, dăm parcă 
ascultare îndemnului dăltuit 
în piatra fîntînei, urmat de 
pandurii lui Tudor, ce și-au 
făcut tabără la Golești. ...,,O- 
bîrșia-mi se află în nourii de 
sus, / Dar faima lui Golescu 
aici m-au fost adus, / Un om 
cu mare faimă sosind aflat-am 
jos, / Un iubitor de țară, de 
oaspeți bucuros. / Frumos lă
caș îmi dete, cu unde de cleș
tar / Să dea la toți drumeții 
curatul ei nectar“.

Tot aici, la conacul Golești- 
lor, patrioții pașoptiști au ți
nut unele din întrunirile în 
care au pregătit revoluția.

Astăzi, conacul boierilor 
Golești, patrioți și bărbați de 
seamă ai vremurilor trecute, a 
fost transformat în muzeu. 
Viața Goleștilor s-a împletit 
cu istoria, cu cele mai nobile 
aspirații ale poporului nos
tru. Ei ne întîmpină din 
portrete — de la străbuni la 
nepoți: Banul Radu Golescu, 
vechi boier „aprețuitor al în
vățăturii“, cum îl numea He- 
liade Rădulescu pe cel ce a 
înființat aici prima școală „în
cepătoare“ în limba română. 
11 urmează fiul său, Iordache, 
care, s-a ostenit, în calitate de 
efor al școlilor, pentru a face 
„bună rînduială spre folosul 
învățăturii, pentru a nu rămî- 
nea copiii patriei în proastă 
stare“. La rîndul său, fratele 
lui, Dinicu Golescu, cărturar 
de seamă al epocii, care n-a 
contenit să lase pana din mînă 
pentru a tălmăci și scrie cărți 
„trebuitoare luminării po
porului“.

Oaspeții trec încet pe sub 
bolta turnului de la intrare, 
deasupra căreia se înalță foi
șorul unde și-a trăit ultimele 
zile de libertate viteazul Tudor 
din Vladimirî. Pășim cu emoție 
pragul acestui lăcaș, care a 
găzduit apoi visul generos al 
luptătorilor de la 1848. Unul 
dintre cei care au poposit aici, 
în acele zile furtunoase, ce 
s-au înscris cu litere de aur în 
istoria poporului nostru, a fost 
însuși Nicolae Bălcescu. El 
dădea o înaltă prețuire frați
lor Golești, lui Arăpilă ca și 
lui Alexandru Golescu-Albu, 
cel care îi împărtășea în în
tregime ideile politice.

într-una din sălile muzeului 
este evocată clipa primirii unei 
scrisori din exil — patetic me
saj testamentar — pe care 
Golescu-Albu îl trimite frate
lui său Ștefan, tocmai din 
Brusa, cerîndu-i să jertfească 
totul pentru revoluție, pentru 
patrie. Reîmbrăcînd costumul 
din portret, un tînăr de aceeași 
vîrstă cu autorul scrisorii, re
citește pentru urmașii de azi, 
pentru oaspeți tulburătorul 
document:

„...Dacă prin inimă aparți
nem familiei și mai ales bunei 
și iubitoarei noastre mame, tot 
prin inimă aparținem patriei

PAUL ANGHEL 
ADRIAN IONESCU 

PAUL DIACONESCU

(Continuare tn pag. a Ul-a)

PRIMEȘTE,
ȚARĂ, 

RODUL
MUNCII
NOASTRE
TINERI PE ȘANTIERELE 

MUNCII PATRIOTICE

I Raportul la cel de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist remarca, printre altele : „cu ela
nul caracteristic vîrstei lor, tinerii patriei noastre 
continuă frumoasa tradiție a muncii patriotice. Partici- 
pînd cu multă însuflețire în cadrul întrecerii pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a orașelor și satelor, ei au 
realizat importante lucruri de interes obștesc“. Mărturie a a- 
cestui elan o constituie și premierea de către C.C. al U.T.C. 
a unor organizații regionale, raionale, și orășenești ale 
U.T.C., a unor organizații de bază și tineri care au dobîn- 
dit realizări importante în cursul anului 1965. A fost atri
buită „DIPLOMA DE ONOARE“ A C.C. AL U.T.C. organi
zațiilor clasate pe primele trei locuri, după cum urmează : 
pentru colectarea și predarea metalelor vechi organizațiilor 
regionale • PLOIEȘTI • BUCUREȘTI «OLTENIA ; pentru 
acțiunile de refacere și dezvoltare a patrimoniului forestier 
organizațiilor regionale • ARGEȘ • SUCEAVA • Cluj ; 
pentru plantarea pomilor fructiferi, ornamentali, întreținerea 
pășunilor și fînețelor, organizațiilor regionale • BUCUREȘTI 
• MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ • HUNEDOARA ; 
pentru mobilizarea tineretului la întrecerea patriotică între 
orașe pe 1965, organizațiilor orășenești a TURNU SEVERIN 
• PIATRA NEAMȚ • RÎMNICU VlLCEA « PUCIOASA 
• ODORHEI ® VASLUI. A mai fost acordată Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C. pentru rezultate deosebite în mobili
zarea tineretului Ia acțiunile de muncă voluntară patriotică 
unui număr de 37 organizații raionale și orășenești, precum 
și unui număr de 88 organizații de bază ale U.Ț.C.

Reportajul nostru consemnează fapte din activitatea ace
stor organizații.

★ *

Pentru tinerii din orașul și 
regiunea Ploiești realizarea 
unei bune tradiții în ceea ce 
privește munca patriotică 
este pe cale de a fi definiti
vată. Tinerii din valea petro
lului au reușit performanța de 
a cîștiga trei ani consecutiv

Diploma de Onoare a C.C. al 
U.T.C., pentru colectarea me
talelor vechi.

Organizații fruntașe cum ar 
fi cele de la „1 Mai", uzină 
cunoscută în lumea întreagă

(Continuare tn pag. a V-a)

IMPERATIVE
ÎN AGRICULTURĂ

FURAJELE
Umiditatea abundentă'din primăvară și de la începutul 

lunii iunie a favorizat creșterea abundentă a trifolienelor. 
a ierbii pe pășunile și fînețele naturale, pe marginea 
drumurilor. Această mare bogăție — izvor principal pen
tru creșterea producțiilor în fermele de animale — tre
buie strînsă la timp și cu grija necesară pentru evitarea 
oricărei risipe. Operativitatea este impusă de doi factori 
de prim ordin: asigurarea timpului necesar pentru refa
cerea masei verzi în vederea efectuării la timp a celui 
de al doilea cosit și evitarea supracoacerii, care depreci- 
ază calitatea nutrețului.

(Continuare în pag. a V-a)

TELEGRAMĂ
Cu ocazia zilei oficiale de naștere a Maiestății Sale Regina 

Elisabeta a Il-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a transmis Maiestății Sale sin
cere felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și 
de prosperitate pentru poporul britanic.



• ARTICOLE • CONCURSUL NOSTRU • ROMANUL ILUSTRAT
___________________ I--------------------------------------------------------------------------------------------- .---------------------------------------------------------------- ----------- —

Examen la „mecanica teore
tică“ î studentul Nicolae Voi- 
nescu a obținut nota 10... (In

stitutul politehnic din Bucu
rești).

180 de absolvenți 
la un pas 

de producție
Prima promoție de muncitori 

al cincinalului se afla la un 
pas de producție — în tala exa
menelor de absolvire. In mo
mentul de lată, în întreprinderi 
au loc probele practice pentru 
obținerea carnetului de munci
tor calificat. Intre 15—21 iunie 
se vor tine în școlile profesio
nale examenele teoretice pen
tru obținerea diplomei. în le
gătură cu pregătirile care au 
precedat — și continuă încă — 
această etapă finală, ne rela
tează clteva aspecte tovarășa 
prot. VALER1A UJĂ, directoa
rea adjunctă a Grupului școlar 
chimie din București.

Extinzînd puțin cadrul, pu
tem afirma că pregătirile pen
tru examenul de absolvire au 
început din prima zi de școală 
profesională. Evident, acum, 
în preajma acestui moment 
deosebit, pregătirile au căpătat 
un impuls major, o semnifica
ție aparte. în acest sens, con
ducerea școlii a inițiat cîteva 
măsuri utile. Astfel, a fost în
tocmit un plan de consultații la 
obiectele prevăzute pentru exa
men, punîndu-se un accent 
deosebit pe tehnologia mese
riei. Consultațiile au început 
din prima zi a trimestrului III. 
In cadrul lor, pe lîngă lămu
rirea unor chestiuni neînțelese 
de către elevi, s-a efectuat o 
recapitulare sistematică a în
tregii materii, la toate cele 
patru meserii t operatori Chi- 
miști, laboranti, mecanici și 
electricieni. Aceasta a avut 
drept scop ruperea barierelor 
formale dintre lecții, învătin- 
du-i pe elevi să rețină temele 
în conexiunea lor, procesele 
tehnologice în ordinea fireas
că cerută de producție. Tot cu 
acest prilej li s-a explicat ele
vilor modul In care trebuie tra
tat un subiect In cadrul exa
menului de absolvire, în spe
cial lucrările scrise, care, cu- 
prinzînd teme de sinteză, vor 
necesita cunoștințe din cadrul 
mai multor capitole, din prac
tica de laborator șl uzină, ca 
și apartinînd unor discipline a- 
diacente : chimie, fizică, elec
trotehnică.

Considerăm că pentru cel 180 
de virtuali absolvenți ai școlii 
noastre — ca și pentru școală 
totodată — examenul va con
stitui un emoționant moment 
sărbătoresc.

Este în afara îndoie
lii, dacă cineva i-ar 
fi inoculat din timp respec
tul pentru artă, cutare 
tînăr spectator n-ar mai 
sparge în dinți, cu mare 
vacarm, semințe de floa- 
rea-soarelui ori de dovleac, 
tocmai cînd Vlaicu Vodă 
rostește patetica tiradă: 
„Chinuri ? Tu vorbești de 
chinuri ?“...

Firește, pedagogia nu 
poate... imposibilul, nu 
poate totul. Se cade însă 
a ne mulțumi că poate 
foarte mult. Un atlet — 
chiar deosebit de vînjos 
încă de la naștere ■— n-ar 
ajunge să aibă acei bicepși 
uriași, pietroși, aproape 
sonori cînd se încordează, 
fără prealabile exerciții 
perseverente, sistematice. 
Dimpotrivă, (și va pierde 
și calitățile înnăscute, dacă 
nu va ști și voi să le în
trețină cu pricepere.

Or, există și un atletism 
spiritual și, deci, și mijloa
cele de a-l întreține și dez
volta.

Primul mijloc, care nu 
numai că-i primul, dar are 
și efectele cele mai pu
ternice, îl găsim în atmos
fera familială, în tot ce se 
întîmplă în casa părin
tească. Poet indignat cum 
se afla, Juvenal, în cea de a 
XlV-a satiră a sa, trece în 
revistă relele ce decurg 
dintr-o proastă, infimă e- 
ducație, și zice.

„E-o poruncă a natu
rii : cel mai repede, mai 
strașnic să ne depraveze 
pilda desmățărilor de-acasă, 
fiindcă ni le toarnă-n su
flet născătorii cu prestigiu".

Dar educația, nu o dată 
strîmbă, poate fi și bine
făcătoare. „Născătorii cu 
prestigiu" ne pot da și e- 
xemple admirabile, vred
nice de urmat. Și, în ade
văr, nu puțini sînt părinții 
care o și fac. Educația mo
rală, educația cetățenească 
sînt observate de dînșii cu 
mare sfințenie, cu mare 
migală îmbinată cu aleasă 
gingășie. Dar nici educația 
artistică nu e lăsată de 
izbeliște.

Exemple ilustre despre 
familii care au știut de 
timpuriu „să toarne-n su
flet" odraslelor lor pasiu
nea pentru artă, înțele
gerea ei, respectul față de

ea, ne sînt furnizate eu 
mină largă de întreaga 
istorie a umanității. Mărtu
risim că nu ne-ar displace 
să le cercetăm aici pe toate 
cîte ni-s cunoscute. Din 
păcate, lucrul nu e cu 
putință. Insă la cîteva 
exemple din istoria con
temporană se impune să 
ne oprim, întrucît sînt in
structive pentru ceea ce 
susținem. Instructive prin 
varietatea lor, dar conver- 
gînd spre același lucru.

Luăm, de exemplu, cazul, 
scriitorului englez Aldous 
Huxley. Ascendența a- 
propiată a romancierului

bral, măcar că nu respinge 
poezia, dar gîndirea lui e 
organizată net științifi- 
cește. Mediul familial, deci, 
și-a pus adine pecetea spe
cifică pe sufletul acestui 
artist.

Trecem de pe malurile 
Tamisei aici, la Dunăre. li
nele exemple ce se pot da 
sînt cel puțin tot atît de 
ilustre și ilustrative.

Admirabilul nostru pia
nist și compozitor Dinu 
Lipatti are ca bunic pe 
Constantin Lipatti, pasionat 
meloman, virtuoz al ghita
rei și flautului. Mătușa Iul, 
fiica lui Constantin, Sofia

rlnți — primii tul profesori 
— și mediul familial în 
general au reușit să dez
volte în copil o adevărată 
pasiune pentru muzică" — 
ne spune Dragoș Tănăsescu 
în monografia închinată Iul 
Dinu Lipatti și apărută 
anul trecut (editura „Meri
diane").

In sfîrșit, cazul marelui 
nostru actor Petre Sturdza 
e, poate, cel mai interesant. 
Dinspre partea tatălui și 
însuși tatăl „aproape toți 
au fost militari“, cum arată 
actorul în cartea sa „Patru
zeci de ani", retipărită zilele 
acestea, tot de editura

DECALOGUL SPECTATORULUI (II)

Ce înseamnă 
„FIGLIO D‘ARTE“

începe cu Thomas Huxley, 
bunicul, unul dintre cei mal 
de seamă naturaliști ai 
Angliei, contemporan și 
continuator al lui Darwln. 
Fiul lui Thomas și tatăl 
scriitorului, Leonard Hux
ley, clasicist, era profesor 
universitar de limba greacă. 
Fratele, mal mare cu aproa
pe zece ani decît roman
cierul, este cunoscutul bio
log, Julian Huxley, reputat 
pentru cercetările sale în 
domeniul geneticei. Mama 
moare tînără și educația lui 
Aldous trece în grija unei 
surori a mamei, Humphry 
Word, prețuită romancieră 
cu idei liberale. Ieșit din 
acest mediu, s-ar părea 
că romancierul ar fi trebuit 
să ne dea, nu opere lite
rare, ci lucrări științifice, 
cum s-a și întâmplat cu 
fratele său vîrstnic. Dar 
dacă n-a făcut-o, regăsim 
tn schimb în cărțile sale 
„de fantezie" urmele apă
sate ale solidei sale culturi 
științifice. Aldous Huxley e 
nu numai un autor cere-

do Lascâr Sébastian

Lipatti a fost o iscusită șl 
sensibilă pianistă, laureată 
a Conservatorului din 
Viena. Tatăl muzicianului 
nostru, Theodor, altfel di
plomat de carieră, după ce 
studiază vioara în țară, 
pleacă spre perfecționare ta 
Paris, unde îi e dascăl 
Pablo de Sarasate. Nu 
devine profesionist, dar 
cîntă. la vioară toată viața, 
fie la „serbări de binefa
ceri", fie în intime con
certe de cameră. Mai mult : 
ajunge mare colecționar de 
viori rare: Stradivarius, A- 
matti. Soția lui Theodor, 
deci mama lui Dinu, e și 
ea pianistă și își acompa
niază soțul „în reuniuni 
muzicale familiale". Părin
ții se ocupă îndeaproape 
de educația muzicală a co
pilului. Firește, tatăl îl 
vrea violonist ; mama — 
pianist. Triumfă mama. 
Dar copilul Dinu va ajunge 
și un compozitor însemnat. 
„Îndrumarea dată de pă-

„Meridiane". Din partea 
mamei născută Aslan, lu
crurile stau altfel. Fratele 
ei mai mare, Toader Aslan, 
era „muzicant, actor, scri
itor“. A înființat prima 
trupă românească de ope
retă. A fost director de 
scenă la Teatrul Național 
din București, apoi la Opera 
Română. „Fiul lui Toader 
— deci vărul primar al ac
torului — a fost unul din
tre primii traducători în 
limba română ai lui Sofo- 
cles și Molière. Unica 
fiică a surorii mai mici a 
mamei ajunge „marea so
prană dramatică Nuovina, 
la Theatre de la Monnaie 
din Bruxelles și la Opera 
Comică din Paris“. Mama 
scria poezii „de o mare 
sensibilitate". După ce face 
acest scurt istoric al fami
liei sale, Petrache Sturdza 
încheie paragraful astfel : 
„mi-am îngăduit să vor
besc despre familia mamei, 
pentru a arăta de ce uneori 
îmi venea a crede că sînt 
și eu puțin ceea ce nu-

mesc Italienii figlio d’arte 
(copil al artei)“.

Petrache Sturdza a fost 
nu numai actor și pictor în 
scenă ca unchiul său, dar 
și traducător ca vărul său 
mai mare (a făcut printre 
primele traduceri ale piese
lor lui Ibsen și Pirandello), 
iar la sfîrșitul vieții a luat 
condeiul în mină ca să-și 
scrie memoriile, poate cele 
mai bine scrise între toate 
amintirile actorilor noștri.

Cineva ar putea să ne 
pună la punct: „toate bune 
— ar zice — dar toți cei 
pomeniți au fost mari 
creatori de artă și mari in- 
terpreți artistici, cită vre
me spectatorul, despre care 
te-ai angajat să ne vor
bești, nu-i decît un consu
mator de artă". Așa e. însă 
atunci cînd urmărești ca 
demonstrația să-ți fie clară 
și convingătoare, nu strică 
deloc să alegi exemple 
mari, aparent exagerate.

în definitiv, care ne-a 
fost țelul ? Să arătăm cit 
de hotărîtoare pentru di
recția dezvoltării ulterioare 
este atmosfera familială, 
aura spirituală, care învă
luie odrasla plăpîndă în 
perioada de creștere. înrîu- 
rirea aceasta este întotdea
una aceeași, deși cu rezul
tate diferite, atît pentru 
omul excepțional, cit și 
pentru omul simplu.

Dar omul simplu este 
chiar atît de... simplu ? Cît 
de sumbră și pesimistă i-a 
fost concepția despre lume 
și viață, filozoful Schopen- 
hauer a avut măcar un 
moment de revelație lumi
noasă cînd a constatat că : 
„orice copil este, într-o 
anumită măsură, un ge
niu..." Și depinde mult — 
adăugăm noi — de împre
jurările vieții, de acel 
„exemplu de acasă" a- 
mintit de Juvenal, ca ge
niul nativ să nu sucombe, 
să nu se altereze, să aibă o 
dezvoltare dorită.

Ce poate face, dar, fami
lia ca „geniul" viitorului 
spectator să fie favorabil 
participării la spectacol în 
condiții optime ? Iată obiec
tul articolului nostru de 
săptămâna următoare.

da M. Sadoveanu
Rezumat. Pericolul dinspre Lehia a fost amlnat. Atacul tătarilor a 

fost respins. Un Ceas de liniște pentru tară șl Ștefan Vodă. Doar pentru 
Ionul Jder Începuse nehodina Întrebărilor. Și pe timpul acela drago
stele frămlntau tinerii ca și astăzi. Nasta lui Ionul părea a fi pierdută, 
Așa ceva nu se poate insă I
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ACEASTĂ 
IMAGINE?

Pe vremuri aceste valuri erau străjuite de un pod măreț — 
un adevărat monument de epocă — peste care împăratul Tro
ian trecuse spre ținuturile noastre. In apropiere, se va înălța 
o construcție nu mai puțin monumentală, menită să strunească, 

de asemenea, apele spre folosul oamenilor.
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„Scinteia tinerelului“ fe
CUPON DE PARTICIPARE NIL O

De aici, din coltul de (ară In care arhitectura elegantă a noilor cartiere se tmbină armonios 
cu vechea așezare a orașului, dintre munții care ascund bogății de mare importantă pen

tru economia tării, a pornit, acum șase secole, unul din domnii noștri „descălecători“.
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clului „Trei tablouri pe săptă- 
mînă".

• LAUJREAT LA GANNES 
în 1965 cu premiul pentru cel 
mal bun scenariu, filmul englez 
„Colina" va fl prezentat te-

lespectatorilor joi, 16 Iunie, ora 
20,55. A doua zl, vineri, reper
toriul cinematografic al televi
ziunii cuprinde o comedie ine
dită s „Furtul de necrezut al 
unor bijuterii". Protagoniști i 
doi din cvartetul fraților Marx- 
Harpo și Chicko.

• TUDOR VLADIMIRESCU 
va fi evocat In cursul celei 
de a cincea emisiuni din ciclul 
„Documente de piatră". Co
mentator, sîmbătă 18 iunie ora 
21,20, prof. Dumitru Almaș.

• DUPĂ PRIMA EMISIUNE
din ciclul „Teatrul românesc", 
consacrată obiceiurilor popu
lare și folclorului, conf. univ. 
Virgil Brâdețeanu continuă 
miercuri 15 iunie ora 20 cu o 
expunere despre primele lu
crări dramatice ale teatrului 
nostru. Exemplificările scenice 
vor fi Interpretate de un colec
tiv el Teatrului Național din 
Cluj. (

• EDUARDO Dfi FILIPPO, 
cunoscutul autor comic nap oii-

tan, semnează noua premieră 
teatrală a televiziunii: ..Arta 
comediei" Sub bagheta regi
zoarei Letitia Popa vor evolua 
duminică seara un număr de 
populari actori intre care Toma 
Caragiu, Ștefan CiubotărSșu, 
Fory Etterle, Elena Caragiu și 
alții.

• NICI OPERA n-a fost ui
tată In bogatul program teatral 
televizat care se anunță Marți 
14 Iunie un colectiv al Teatru
lui muzical din Constanta va 
prezenta „Martha", operă de 
Flotow.

• LUI THEODOR PALLADY 
îl consacră criticul Ion Frun- 
zetti prelegerea sa de joia Vii- 
tORre (ora 20,40) In cadrul ci

INIȚIERE 
MUZICALĂ

In fiecare marți sea
ra, pe programul II, pos
turile noastre de radio 
transmit ciclul Istoria 
muzicii tn capodopere. 
Este, ne-a spus autorul 
ciclului, criticul muzical 
George Bălan, o tentati
vă de a parcurge marile 
epoci și stiluri ale muzi
cii nu în mod didactic, 
ci așa cum apar ele în 
paginile cele mai repre
zentative din istoria 
muzicii. Am început ci
clul cu epoca Renașterii, 
cu Palestrina și am a- 
juns acum, la preclasici., 
reprezentat! marțea vii
toare la ora 21,20 prin 
opera Orfeu de Monte- 
verdi. După „Anotimpu
rile" lui Viualdi și apoi 
Scarlatti, lunile iulie și 
august vor aparține lui 
Bach.

UN SUMAR 

IMPUNĂTOR
Din „Revista literară 

radio" (sîmbătă 18 iu
nie programul I ora 
11,30): o expunere a 
acad. Zaharia Stancu 
despre tradițiile roma
nului românesc, un frag
ment dintr-un nou ro
man de Marin Preda, 
cronica ideilor de Vlad.i- 
mir Streinu. La rubrica 
„șantier literar“ fac con
fesiuni de creație Nico
lae Breban, Al. tvan 
Ghilia și Nicolae Velea. 
George Ivașcu va vorbi 
despre romane uitate, 
iar Panaitescu Perpessi- 
cius despre „Iarna 
bărbaților“ de Ștefan 
Bănulescu. Ih ciclul „Fo
noteca. de aur", o înre
gistrare cu Ion Agîrbi- 
ceanu citind din nuvela 
„Fefeleagă". Alte rubri
ci : „Autograf pe prima 
carte", „Dialog interna
țional", „Revista revis
telor literare" etc.

• Henri Goandă, inginerul 
român care a realizat primul 
zbor aero-reactiv din lume, va 
fi evocat joi, 16 iunie, ora 10,30, 
pe programul I, în cadrul ci
clului „înaintași de seamă ai 
științei și tehnicii românești".

• CĂLĂUZIȚI DE NICOLAE 
SAFTU, „Drumeții veseli* vor 
reface săptămîna viitoare tra
seul istoriei petrolului româ
nesc. Reprezentativele a două 
licee din Ploiești se vor întrece 
In cunoștințe pe această temă 
captivantă luni, 13 iunie, ora 
19. pe programul I

o FOLCLORUL este o justifi
cată permanentă a programelor 
noastre de radio Din emisiu
nile de acest tip, care Vor fi 
transmise in zilele următoare, 
amintim . Cît e Banatul de 
mare“ (luni, 13 iunie, ora 16,30, 
pe programul I); programul 
vestitilot fluierași dih HîrtOape 
(marți, 14 iunie, ora 12,40, pro
gramul I) și. jn aceeași zi, pe 
același program, „Nestemate 
folclorice" (ora 15); „Popas in 
Munții Apuseni" (emisiunea 
pentru școlari, de miercuri, 15 
Iunie, ora 10,30, programul I) 
și, in aceeași zi, pe același pro
gram balada „Pintea viteazul* 
(ora 16,58).

• SUBIECTUL RADIOSIM- 
POZIONULUI de simbăta vii
toare (ora 17,20, programul I) i 
„Construcțiile de mașini —

principala forță dinamică a In
dustriei).

• STAGIUNEA TEATRALĂ 
RADIO cuprinde In zilele vii
toare piesele : „Madame Sans 
Gêne“, de Victorien Sardou 
(mîine, 12 iunie, ora 20,15 pe 
programul I), „Nu puneți dra
gostea la încercare", de Loca- 
telli (luni, 13 iunie, ora 19,30, 
pr. II), o scenă din „Teroarea și 
mizeriile celui de-al III-lea 
Reich" de Brecht (marți, ora 
20,20, pr. II) și „Momente din 
viata lui Mihai Eminescu", sce
nariu de Mircea Ștefănescu (vi
neri, ora 11,15, pr. I).

• MARIO LANZA poate fi 
ascultat cu citeva Înregistrări 
miercuri Ia ora 16 pe progra
mul II

• PORGY $1 BESS, celebra 
operă a compozitorului ameri
can G Gershrvin, va fi trans
misă integral in seara de vineri, 
Ihceplnd de la ora 20,19, pe 
programul II.

• IONEL PERLEA. remarca
bil interpret al muzicii simfo
nice și de operă, care a repre
zentat cu cinste arta româneas
că pe scenele celor mai celebre 
teatre lirice ca Scala din Mi
lano sau Metropolitan din New 
York, va fi evocat de către 
Constantin Bobescu luni, la ora 
21,45, pe programul II,

Înțelept ajutor are bădița Dămian, neguțător în Lehia. El pre- 
JL vestise și atacul care s-a dat la grajduri. Acum tot el, Iosip, 
a adus știri despre Nasta. De la fereastră Ionul le-a prins cu urechea. 
Atît i-a trebuit ca să pună la cale cea mai mare nebunie. 11 chemă pe 
Gheorghe Botezatul.

— Intîl să furi, Botezatule, că orice tl-ol spune eu, tu n-a! să mărtu
risești nimănui.

Trebuie să ies numai decît de la Timiș. Am aflat de la Iosip ci 
Nasta s-ar fl găsind cu viafă, vlndută în robie unul turc de la Dunăre, 
cu numele Suleiman-Beg. Dacă nu mă duc acolo s-o scap, eu nu mal 
sînt vrednic de viafă.

— Văd că așa mi-1 scris, să-fi tiu tovarăș !ntr-o faptă cu desăvtrs 
șire nelnfeleaptă — zise Botezatu.

— După cum ești pornit șl tu — zlmbl Ionul — nu se poate să nu 
ajungem cu bine unde vreau eu. Trebuie însă, Botezatule, si lucrăm 
cu chibzuință 1

Afla Jderii de fuga iul Ionuf. Se strlng laolaltă i comisul Ma- 
“ nole, Slmion, Cristea, părintele Nlcodim. Auzind pocinogul, sta

rostele Căliman nu poate rămlhe deoparte. La Suceava se tntllnesc 
cu Dămian, venit In Iară. Domnul Ștefan Ie dă carte de trecere prin 
cetăfl.

— S8 știi, comise Manole — zise Șteian Vodă — că acest prune a 
săvlrșlt o faptă ce-mi place I

Starostele Căliman, șopti în urechea lui Manole i
— li place măriei sale, căci pruncul nu e al său...

Alaiul Jderilor, cu părintele Nlcodim în frunte. Se duc să dreagă 
nebunia unui june.3

4 tonul și Botezatu, ttavestifi sînt duși tn tala Iul Suleiman-Beg.
— „Cihe-s mișeii aceștia î" întrebă turcul Cel monstruos. 

„Sini doi străini pribegi* — ,,Ce-al spus ? N-nud bine". — ..Sînt doi 
străini pribegi — zise slujitorul care-l aduse — II duc la mine 
ca să le dau cile un strai de lină". — „Ducii nu-s huni de nimica, 
pune-i tn butuc și rîd-i cu capu-n jos în ballă" — „linul e mut". ,,Ce-al 
spus ? n-aud bine. C.are-i mut ?' — „Cel tînăr". — „Apăl dacd-i mut, 
ce folosește pe lume l Dă-i cu capu-n jos". — „Se roagă de milostivitea 
ta, slăpine. Sînt în putere și pot /ace orice treabă". „Atunci să-i pul 
să care apă pentru feredeul haremului. Ce-aU ils î n-aud bine".

— „Doamne, glndi ionuf, pe mlinile acestui căpcăun va trebui să 
ajungă Nasta... Las' pe mine I*.

Adaptare de GHEORGHE SÜCIU

Desene de MARIN PREDESCU
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(Urmare din pag. I) 

noastre, României, această 
mamă milenară a noastră, a 
tuturor ; ea este mult mai în 
suferință și mult mai nenoro
cită și cît p-aci să fie smulsă 
dragostei noastre. Inima noas
tră, prin tot ce are mai duios, 
iubitor, omenesc, zboară spre 
inima mamei noastre... Prin 
tot ce ea are ideal, și, a-și 
spune, supraomenesc, revine 
pe drept patriei noastre. Să 
nu șovăim !“.

Sînt idei pline de dragoste 
fierbinte de țară și de popor, 
care străbat și cuvîntul adre
sat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la sfîrșitul vi
zitei, miilor de locuitori din 
Golești și împrejurimi, ce-i 
așteptau pe oaspeți la ieșire 
sub turnul lui Tudor :

Vizitînd regiunea Argeș — a 
spus secretarul general al C.C. 
al P.C.R. — am poposit la 
Muzeul Golescu, care ne înfă
țișează cîteva momente din 
lupta poporului nostru și din 
preocupările oamenilor îna
intați din Țara Românească, 
pentru apărarea și întărirea 
patriei, pentru dezvoltarea 
culturii românești. Pentru cî
teva zile, a stat aici și revolu
ționarul Tudor Vladimirescu, 
aici s-au întîlnit revoluționarii 
de la 1848 și tot aici a fost 
creată una din primele școli 
în limba română. Poporul 
nostru, cu toate greutățile pe 
care a trebuit să le învingă, 
a avut în sine forța necesară 
pentru a se ridica, pentru a 
crea un stat național, unitar.

Noi, comuniștii, cinstim fi
gurile luminoase de revoluțio
nari, de patrioți și cărturari, 
cinstim pe aceia care prin 
munca și prin lupta lor au 
contribuit la făurirea națiunii 
române. Acesta a fost unul din 
factorii care au făcut posibil 
ca astăzi să putem trece la 
construirea socialismului în 
România. Fără lupta și munca 
înaintașilor nu am fi putut a- 
sista astăzi la marile reali
zări obținute de poporul no
stru în dezvoltarea României 
spre culmile înalte ale civi
lizației socialiste. De aceea, 
niciodată să nu uităm a- 
cele fapte din trecutul de 
luptă și muncă al poporului 
nostru, care merită a fi cin
stite din toată inima. Aducînd 
prinosul nostru de recunoștin
ță memoriei înaintașilor, noi 
cinstim prezentul și, în ace
lași timp, asigurăm viitorul 
poporului nostru, înflorirea 
României socialiste.

Vă urez dv., cetățenilor din 
această comună, să obțineți în 
muncă și viață tot ceea ce 
doriți. Să faceți să crească 
bunăstarea, veniturile _ coo
perativei agricole, să în
florească comuna. în felul 
acesta vă aduceți din plin con
tribuția la dezvoltarea patriei 
noastre socialiste. Vă urez 
multă sănătate și fericire.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată în repetate rînduri 
cu puternice și calde aplauze.

în cartea de aur a casei de 
la Golești, conducătorii de 
partid și de stat au scris :

„Am vizitat cu deosebit in
teres conacul și muzeul Go
lești, care, prin bogăția mate
rialelor istorice și a documen
telor expuse, evocă evenimen
te de înaltă semnificație din 
lupta poporului nostru pentru 
libertate și drepturi democra
tice, pentru progres social. 
Aceste locuri, unde s-au scris 
emoționante pagini ale isto
riei, ale culturii și civilizației 
poporului nostru, sînt o înăl
țătoare școală a educării pa
triotice a generațiilor de as
tăzi, însuflețindu-le în opera 
măreață ce o înfăptuim — sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român — de făurire a 
orînduirii noi, socialiste. Feli
cităm colectivul muzeului 
pentru grija ce o dovedește în 
păstrarea șl prezentarea știin
țifică a acestor mărturii ale 
trecutului“.

...Miile de cetățeni prezenți 
izbucnesc în entuziaste urale. 
Sute de băieți și fete se prind 
într-o horă la care invită și 
pe iubiții lor oaspeți. Orches
tra intonează „Hora Unirii“, 
iar cei prezenți reiau refrenul 
mult cunoscut și îl fac să ră
sune peste aceste meleaguri 
martore ale atîtor episoade 
ale luptei poporului nostru 
pentru libertate, dreptate, 
unire.

...De la Golești, călătoria con
tinuă spre reședința regiunii 
— Pitești. Orașul începe chiar 
de la Argeș, acum cu apele 
împuținate de lacul ce crește 
între munți sub ocrotirea 
umerilor de beton ai baraju
lui de la Vidraru. Dar lîngă 
poarta tradițională a orașului 
a apărut, de cîteva luni, o 
nouă poartă industrială, silue
ta de metal a unei noi uzine.

Coloana de mașini se opreș
te în fața panoului cu planul 
uzinei lîngă care se află ma
cheta ce înfățișează profilul 
ei în viitor. Sînt de față ing. 
Horia Rancu, reprezentînd co
lectivul de proiectanți, direc
torul Petre Gheorghe, repre
zentantul întreprinderii be
neficiare, sute de muncitori 
constructori și montorl. Oaspe
ții discută cu constructorii

despre stadiul lucrărilor. Fa
brica de motoare electrice Pi
tești, a cărei piatră de temelie 
s-a pus în urmă cu cîteva luni, 
va produce anual, în faza fi
nală, 550 000 micromotoare și 
250 000 motoare industriale, 
antrenînd în munci de înaltă 
calificare circa 3 000 de mun
citori.

Noile hale care vor ocupa 
aproape 10 ha, clădirile socia
le, pavilionul administrativ cu 
opt etaje vor înălța un puter
nic arc al arhitecturii indus
triale care va străjui intrarea 
în Pitești.

„Bine ați venit în Pitești, 
iubiți conducători de partid și 
de stat“ — stă scris pe un 
mare panou așezat pe podul 
de cale ferată. La intrarea în 
orașul Pitești, glas argintiu de 
trîmbițe vestește locuitorilor 
orașului sosirea conducători
lor de partid și de stat. în nu
mele piteștenilor, unul din cei 
mai bătrîni cetățeni ai orașu
lui, profesorul Constantin 
Albu, în vîrstă de peste 83 de 
ani, iese în întîmpinare cu 
pîine și sare, cu plosca în
crustată.

într-o scurtă convorbire cu 
conducătorii de partid și de 
stat, profesorul Constantin 
Albu arată că în ultimii ani 
orașul Pitești s-a schimbat 
foarte mult, înfățișarea sa în
noită fiind o mîndrie a locui
torilor. Pînă în 1970 se 
va schimba și mai mult —■ 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cine va veni peste 
cinci ani la Pitești nu-1 va mai 
recunoaște. Orașul se va sis
tematiza, vor fi construite noi 
și puternice întreprinderi in
dustriale.

Calea Bucureștilor este flan
cată de zeci de blocuri noi. Pe 
centrul bulevardului, o alee de 
trandafiri, iar în mîinile mii
lor de oameni aflați pe tro
tuare, la ferestre și balcoanele 
blocurilor, și chiar pe acope
rișuri — buchete de tranda
firi. Trecerea oaspeților prile
juiește o adevărată ploaie de 
petale, care se cern în calea 
mașinilor, învăluindu-le în 
catifeaua lor înmiresmată. To
varășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica și Alexandru 
Drăghici, aflați într-o mașină 
deschisă, răspund uralelor și 
ovațiilor ce cresc tumultuos. 
Bulevardul alcătuiește un 
uriaș amfiteatru al bucuriei, 
bolta uralelor, pe sub care trec 
oaspeții, se înalță tot mai sus, 
purtînd mesajul de entuziasm 
al locuitorilor din această par
te a țării.

în fața sediului Comitetului 
regional de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat sînt întîmpinați de mem
brii biroului Comitetului re
gional P.C.R., de reprezentanți 
ai organelor locale de stat și 
ai organizațiilor de masă.

După o scurtă convorbire 
cu conducătorii organelor de 
partid și de stat ai regiunii 
Argeș, la sediul Comitetului 
regional de partid, oaspeții 
participă la un entuziast mi
ting al locuitorilor orașului.

Cîteva mii de cetățeni adu
nați în jurul sediului Comite
tului regional salută cu puter
nice urale și aplauze apariția 
la tribună a înalților oaspeți.

Tovarășul Petre Duminică, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Argeș, ros
tește tradiționalul „bun so
sit“.

„Oamenii muncii din regiu
nea noastră — a spus vorbito
rul — au deosebita bucurie 
de a primi astăzi vizita înal
ților oaspeți, iubiții conducă
tori ai partidului și statului 
nostru, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — secretar 
general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român.

Permiteți-mi ca în numele 
comuniștilor, al tuturor locui
torilor regiunii Argeș, să ex
prim sentimente de stimă 
și adîncă dragoste, de în
credere nestrămutată în poli
tica partidului, în conducerea 
sa încercată și să vă adresez, 
dragi tovarăși, un călduros 
bun venit. Vă dorim din toată 
inima să vă simțiți cît mai 
bine în timpul pe care-1 veți 
petrece pe frumoasele melea
guri argeșene“.

întîmpinat cu aplauze pu
ternice, îndelungi, ia cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dimineața am vizitat cîteva 
localități din regiunea Argeș. 
Primirea caldă a tuturor lo
cuitorilor, ca și primirea caldă 
pe care dv. ne-ați făcut-o în 
Pitești, este o manifestare a 
încrederii și dragostei poporu
lui față de Partidul Comunist 
Român, față de conducerea sa.

Orașul Pitești — a spus vor
bitorul — are un trecut vechi ; 
cu peste șase sute de ani în ur
mă, el a fost un timp capitala 
Țării Românești — Muntenia. 
Sigur, au trecut mulți ani de 
atunci. Meleagurile acestea au 
fost martore multor alte mo
mente importante din istoria 
glorioasă a poporului român, 
a formării națiunii române, a 
luptelor de clasă, a răscoalelor 
țărănești din 1907. De aici s-au 
ridicat mulți luptători pentru 
independența patriei, mili
tanti revoluționari, oameni de 
știință și cultură, care au 

adus o contribuție de seamă la 
dezvoltarea națiunii române, 
la înflorirea patriei. Putem 
spune însă că marea istorie a 
României începe după ce 
poporul muncitor a devenit 
stăpîn pe avuțiile țării, și-a 
luat destinul în propriile mîini, 
și, sub conducerea Partidului 
Comunist, își făurește viața 
independentă și fericită. Ca în 
întreaga țară — a spus vorbi
torul în continuare — și în 
regiunea Argeș se văd roadele 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării — 
baza progresului întregii eco
nomii, a bunăstării întregului 
popor, garanția independenței 
și suveranității patriei noas
tre. E o mare plăcere să pri
vești dealurile odinioară pă- 
răginite, acum încărcate de 
rodul podgoriilor și livezilor, 
cîmpurile unite ale cooperati
velor agricole de producție. 
Agricultura regiunii Argeș se 
dezvoltă continuu, la fel ca 
agricultura întregii noastre 
țări, care, cu toate greutățile

pe care le-am avut în anii se- 
cetoși, asigură din plin aprovi
zionarea populației și disponi
bilități pentru export. Acesta 
este rodul politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru.

Pe meleagurile Argeșului — 
a spus în continuare vorbito
rul —' au fost înființate pri
mele școli românești. în anii 
socialismului, cultura și știința 
s-au dezvoltat puternic în 
patria noastră. Ceea ce visau 
cu peste o sută de ani în urmă 
înaintașii noștri — o cultură 
românească înfloritoare — a 
devenit astăzi, ca urmare a po
liticii partidului nostru, reali
tate. Institutul dumneavoas
tră de învățămînt superior 
este și el o expresie a politicii 
culturale a partidului nostru. 
Desigur, tovarăși, avem multe 
realizări. întregul nostru po
por se mîndrește cu ceea ce 
am obținut în perioada istori
că scurtă care a trecut de la 
eliberarea țării — cu orașele 
și uzinele noi, cu viața tot mai 
îmbelșugată a oamenilor mun
cii. Am avut și greutăți și lip
suri — a spus vorbitorul — și, 
desigur, mai avem mult de fă
cut pentru- a ajunge la un ni
vel de viață care să satisfacă 
din plin nevoile tuturor oa
menilor muncii din România.

Congresul al IX-lea al par
tidului a trasat un program 
minunat de dezvoltare și în
florire a patriei. Am pășit la 
realizarea lui. în primele cinci 
luni am realizat și depășit 
planul cu 102,3 la sută. Este un 
început bun, tovarăși. El ne 
dă încrederea că tot ceea ce a 
trasat Congresul al IX-lea se 
va îndeplini.

Și în regiunea dumneavoas
tră s-au obținut rezultate 
bune, oamenii muncii arge
șeni aducîndu-și contribuția 
la tot ceea ce se înfăptuiește 
în patria noastră.

Referindu-se la sarcinile 
cincinalului, vorbitorul a spus: 
în următorii ani în orașul Pi
tești, ca și în alte centre ale 
regiunii dv., voi’ fi construite 
noi unități industriale. Nu de
parte va fi construit un pu
ternic centru petrochimic, o 
rafinărie modernă și alte în
treprinderi. Probabil, cînd ne 
vom întîlni în 1970, vom veni 
aici cu un automobil construit 
la Pitești. Deci, ca întreaga 
țară, și regiunea dumneavoas
tră va cunoaște în următorii 

cinci ani o puternică dezvol
tare industrială. Se va dezvol
ta și agricultura. Ceea ce ne 
revine și vă revine și dum
neavoastră, organizațiilor de 
partid, tuturor oamenilor 
muncii, este de a munci cu 
toate forțele pentru a realiza 
în termenele stabilite sarcinile 
Congresului al IX-lea.

Sîntem convinși că nu veți 
precupeți nici un efort și că, 
alături de întregul popor, vă 
veți aduce contribuția la înde
plinirea planului cincinal, la 
făurirea în patria noastră 
a unei vieți mai îmbelșugate, 
mai fericite.

în continuare, tovarășul 
Ceaușescu a spus : Desigur, 
desfășurînd intens munca 
noastră pașnică nu putem 
uita că în lume mai există 
forțele imperialismului, forțe 
reacționare, care atentează la 
libertatea popoarelor, pun la 
cale comploturi, acte de agre
siune de tipul celor comise de 
imperialiștii americani în Viet
nam și în alte părți ale lumii. 
De aceea, întărind economia 

patriei noastre, întărim tot
odată capacitatea ei de apăra
re și de luptă. Călăuziți de 
spiritul solidarității internațio
naliste, aducem aportul la în
tărirea forțelor socialismului 
din întreaga lume, a forțelor 
păcii, a forțelor antiimperia- 
liste. Nu putem uita că Europa 
a cunoscut în prima jumătate 
a secolului nostru două răz
boaie pustiitoare. Europa, 
care e leagănul civilizației 
moderne, care a dat atît 
de mult pentru omenire, 
are și astăzi un rol și o 
datorie de seamă în asigu
rarea păcii în lume. De aceea, 
partidul nostru consideră că 
trebuie să militeze activ pen
tru întărirea securității în Eu
ropa, pentru dezvoltarea în 
rîndul popoarelor europene a 
unor relații de încredere și 
colaborare reciprocă, pe baza 
principiului respectării inde
pendenței și suveranității, a 
neamestecului în treburile in
terne ale altui stat, a egalității 
depline în drepturi a tuturor 
națiunilor. Aceasta constituie 
o cale sigură pentru înfăptui
rea unei adevărate securități 
pentru dezvoltarea colaborării 
între toate popoarele din Euro
pa, independent de orînduirea 
lor socială.

Desigur, nu putem să nu 
ținem seama că în Europa se 
găsesc trupe americane, că 
imperialiștii americani spriji
nă cercurile cele mai reacțio
nare din Germania occidenta
lă și din alte țări ale Europei. 
De aceea lupta pentru secu
ritatea în Europa trebuie dusă 
concomitent cu lupta pentru 
retragerea trupelor străine din 
Europa, pentru retragerea tu
turor trupelor străine de pe 
teritoriul altor state, pentru 
lichidarea bazelor străine, îm
potriva amenințării atomice, 
în aceasta sînt interesate toa
te popoarele europene; noi 
sîntem hotărîți să ne aducem 
contribuția activă la înfăptui
rea acestor deziderate, pentru 
ca Europa să poată contribui 
din plin la pacea și securitatea 
întregii lumi. Noi considerăm 
că popoarele pot trăi în pace 
în Europa. Blocurile militare 
constituie o frînă în calea 
colaborării între popoare, 
deoarece este timpul să 
se desființeze pactul agresiv 
N.A.T.O. și, ca urmare, și Tra
tatul de la Varșovia, astfel ca 

între țările europene să se sta
bilească relații pe baze noi. 
Aceasta este calea securității 
în Europa. Desigur, noi știm 
că aceasta nu se poate realiza 
de azi pe mîine, dar numai pe 
acest drum se poate înfăptui 
securitatea europeană. Desi
gur, atîta timp cît blocul agre
siv al Atlanticului de nord va 
continua să existe, țara noas
tră ca și celelalte țări ale Tra
tatului de la Varșovia își vor 
intensifica vigilența, vor spori 
puterea lor de apărare. Parti
dul nostru, guvernul nostru, a 
spus vorbitorul, concentrîn- 
du-și eforturile pentru dez
voltarea economiei, pune în 
centrul politicii externe dez
voltarea relațiilor de colabora
re și prietenie cu toate țările 
socialiste, militează pentru 
unitatea țărilor socialiste și a 
mișcării comuniste internațio
nale — garanția victoriei for
țelor păcii în întreaga lume, 
în continuare, tovarășul 
Ceaușescu a spus: Ne pro
nunțăm cu toată hotărîrea 
pentru încetarea agresiunii 

americane în Vietnam, pentru 
retragerea trupelor americane 
din Vietnam. Poporul vietna
mez să fie lăsat să-și rezolve 
problemele interne fără ames
tec din afară.

Partidul nostru cheamă în
tregul popor să-și înzecească 
eforturile pentru a realiza 
sarcinile stabilite de Congre
sul al IX-lea. Cu cît vom în
tări mai mult patria noastră 
socialistă, capacitatea ei eco
nomică și de apărare cu atît 
mai mare va fi aportul pe care 
îl vom aduce la întărirea co
munității socialiste, la victoria 
socialismului în întreaga lume. 
Doresc, în încheiere, să 
transmit locuitorilor orașului 
Pitești, tuturor locuitorilor 
din regiunea Argeș, salutul 
călduros al Comitetului Cen
tral al partidului și urări de 
noi succese în munca dumnea
voastră. Vă doresc, tovarăși, 
multă, multă fericire și reali
zarea tuturor dorințelor dum
neavoastră. Să facem totul 
pentru a servi cu credință pa
tria noastră socialistă, Parti
dul Comunist Român.

Cuvintele secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. sînt 
subliniate de miile de partici- 
panți la miting prin ovațiile 
care nu contenesc, dînd glas 
simțămintelor lor fierbinți față 
de cel ce-i conduce spre cul
mile civilizației și progresu
lui, față de cel ce a 
dat o nouă strălucire is
toriei poporului — Parti
dului Comunist Român. A- 
plauzele și ovațiile se împle
tesc cu acordurile unui vechi 
imn al națiunii române — 
nemuritoarea Hora Unirii. Sînt 
clipe de vibrantă emoție, ce 
își pun pecetea în fiecare 
inimă.

...După acest miting, vizita 
continuă în oraș. Este o vizită 
de lucru, în cadrul căreia se 
analizează la fața locului o se
rie de probleme economico- 
gospodărești, între care am
plasarea unor noi fabrici și 
uzine.

Străzile orașului sînt pline 
de oameni care flutură stegu- 
lețe și flori. în fața mașinilor 
este așternut un adevărat 
covor de flori.

Primul popas este făcut la 
Uzina chimică Pitești — a 
cărei construcție se apropie de 
sfîrșit. Constructorii fac oaspe
ților o călduroasă primire.

în jurul fabricii de negru 
de fum — mlădiță viguroasă a 
industriei chimice — vor ră
sări nu peste multă vreme 
semețele turle argintii ale 
unui combinat petrochimic și 
ale unei mari și moderne rafi
nării; peisajul industrial va fi 
completat cu o uzină de arti
cole tehnice din cauciuc, în
dreptățind întrutotul numele 
pe care argeșenii l-au și dat 
acestor cîmpuri de la margi
nea orașului — platforma pe
trochimică. Aici va fi într- 
adevăr o impresionantă plat
formă de „lansare“ a unor 
producții ce vor avea o grea 
pondere în economia națio
nală.

Deocamdată, viitoarele 0- 
biective pot fi văzute pe ma
chetele și. planșele expuse la 
intrarea în uzină.

Ideile care au stat la baza 
proiectelor viitoarelor obiecti
ve, caracteristicile lor tehnice 
care se situează la nivelul 
mondial, măsurile luate pen
tru începerea lucrărilor de 
construcție - au prilejuit o dis- 

cutie fructuoasă, urmărită 
prin intermediul megafoane
lor \de mii de muncitori, ce 
iau astfel parte la dezbaterea 
unor importante probleme e- 
conomice. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat se interesează de stadiul 
proiectării, de nivelul tehnic 
al utilajelor, de eficacitatea 
investițiilor. Se recomandă fo
losirea din plin a posibilită
ților industriei noastre con
structoare de mașini. în dis
cuțiile cu conducătorii minis
terelor de resort și cu proiec- 
tanții-șefi prezenți se atrage 
atenția asupra necesității gru
pării cît mai compacte a con
strucțiilor, astfel îneît să se 
folosească cît mai eficient in
stalațiile energetice și auxili
are comune. Se subliniază, în 
același timp, necesitatea de a 
nu se retrage inutil suprafețe 
din circuitul agricol.

Tovarășii Constantin Scar- 
lat, ministrul Industriei Chi
mice, și Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, informează 
despre preocupările proiectan- 
ților pentru sporirea eficaci
tății investițiilor, reducerea 
cheltuielilor de investiție. în 
aceste domenii au și fost ob
ținute realizări substanțiale.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează apoi șantierul 
uzinei chimice, se interesează 
de stadiul fiecărei instalații, 
de calitățile sale tehnice și e- 
ficacitatea economică.

De aici, de pe platforma ves
tică a orașului, unde a fost 
„semnat“ actul de naștere al 
unor noi obiective de mare 
importanță pentru economia 
națională, coloana de mașini 
pornește spre uzina de piese 
de schimb auto, de la Coli- 
bași. Drumul urcă pe Valea 
Rîului Doamnei, printre coli
ne înveșmîntate în flori. Stra
iele s-au schimbat, au alte 
culori și alesături, dar bucu
ria e aceeași, adunînd satele 
de pe parcurs într-o singură 
sărbătoare. Popas la marginea 
unei păduri de stejari; un 
vast platou de unde se deschi
de o impunătoare perspectivă 
a dealurilor muscelene. Acest 
platou figurează, într-o pri
mă variantă, ca loc de con
strucție pentru o mare și mo
dernă uzină de autoturisme.

Argumentele în favoarea a

legerii acestui platou, cît șl a- 
vantajele așezării sale în ime
diata apropiere a uzinei de la 
Colibași sînt prezentate oas
peților, în fața machetelor, de 
tov. Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, și de proiectanții 
acestui important obiectiv.

Proiectanții au pregătit mai 
multe variante pentru am
plasarea uzinei de autoturis
me, subliniind însă că cele 
mai mari avantaje le prezin
tă amplasarea uzinei lîngă 
Colibași sau lîngă Cîmpu- 
lung-Muscel. Aceste proiecte 
țin seama de posibilitatea fo
losirii cît mai eficiente a a- 
vantajelor pe care le oferă 
pentru cooperare uzinele ve
cine, forța de muncă și expe
riența muncitorilor din aces
te localități.

— Prezentați cît mai repe
de ambele proiecte definitiva
te și vom studia comparativ 
avantajele fiecăruia — subli
niază secretarul general al 
C.C. al P.C.R. Aveți în vedere, 
în primul rînd, eficacitatea 
investițiilor.

în fața oaspeților, șeful de 
proiect înfățișează pe scurt 
caracteristicile tehnice ale u- 
zinei. în etapa finală se vor 
produce anual 50 000 de auto
turisme ; 96 la sută din piesele 
și echipamentele componente 
vor fi fabricate în țară. Auto
turismul românesc va fi rodul 
colaborării a peste 40 de în
treprinderi din țară ; unele 
dintre ele se află sau se vor 
construi în regiunea Argeș.

După ce oaspeții au studiat 
variantele amplasamentului, 
s-a trecut la vizitarea cîtorva 
secții ale uzinei Colibași. Pe 
aleele umbrite de arbori au ie
șit sute de muncitori. Calde 
strîngeri de mînă, însuflețite 
cuvinte de salut, manifestări 
de dragoste, marchează întîl- 
nirea cu conducătorii de par
tid șl de stat. în secțiile uzi
nei, conducători de partid și 
de stat se întrețin cu munci
torii și tehnicienii, apre
ciază calitatea produselor 
și gradul de folosire a 
utilajelor, dau indicații cu pri
vire la organizarea produc
ției. Ținînd seama de numărul 
mare, de tineri care lucrează 
în uzină, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat, se interesează de modul 
cum este organizată califica
rea cadrelor. Se dau indicații 
pentru organizarea pe lîngă 
întreprindere a unei școli pro
fesionale, în vederea pregătirii 
viitoarelor cadre de muncitori 
necesari uzinei de la Colibași 

. și viitoarei uzine constructoa
re de autoturisme.

Vizita continuă spre Cîmpu- 
lung-Muscel, prima reședință 
de scaun a Țării Românești. 
Drumul străbate meleaguri 
pline de farmec, ce amintesc 
pînzele Iui Grigorescu.

închise ca într-un amfitea
tru uriaș de înălțimile maies
tuoase ale Iezerului, ce se pro
filează la orizont, vestitele 
muscele, care au și dat nume
le acestei părți de țară, se în
fățișează în toată frumusețea 
lor, cu turme de oi, cu șiruri 
de cosași pe costișe, dar mai 
ales cu jocul de linii al ze
cilor de mii de pomi fructiferi. 
La Clucereasa, Țițești, Stîlpeni, 
Rădești, Mihăiești și în alte 
sate, toate porțile s-au împo
dobit cu covoare, toate pode
țele cu ghivece de mușcate — 
floarea locului. O culoare 
aparte aduc locuitorii de la 
Schitu-Golești și Pescăreasa, 
miile de mineri care au venit 
din schimb în salopete, purtînd 
lămpașe aprinse.

La intrarea în raionul Mus
cel, mii de locuitori salută pe 
înalții oaspeți. Tov. Petru Po- 
povici, prim-secretar al comi
tetului raional de partid, urea
ză „bun sosit“ în raionul Mus
cel conducătorilor de partid și 
de stat. Cîmpulungul — scaun 
voievodal al primilor Basa- 
rabi. Reînvie în inimi balada 
descălecatului muntean și 
amintirea acelui legendar Ne
gru Vodă.

Pe acest plai, în orașul care 
păstrează vie faima acestui 
trecut glorios, intră oaspeții, 
salutați cu entuziasm de mul
țimea locuitorilor.

Străzile au devenit neîncă
pătoare, coloana de mașini e 
nevoită să străbată la pas 
traseul de cîțiva kilometri, 
pînă în piața centrală a ora
șului, unde gazdele ies în 
întîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat cu pîine și 
sare, marame și flori. Tov. 
Constantin Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc P.C.R., urează oaspeților 
un călduros bun sosit în orașul 
Cîmpulung-Mușcel.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a transmis 
locuitorilor orașului și raionu
lui, adunați într-un mare mi
ting, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Orașul dumneavoastră are 
un trecut glorios, a spus vor
bitorul. Și el a fost cîndva, 
cu multe secole în urmă, capi
tala Țării Românești. Voievozii 
care cu secole în urmă au 
luptat pentru făurirea Țării 
Românești și a celorlalte pro
vincii românești, oamenii pro
gresiști, înaintașii noștri- care 
au luptat pentru făurirea uni
rii și a statului național ro
mân, au adus cu toții în epoca 
respectivă o contribuție la 
făurirea națiunii noastre. Preo- 
cupîndu-ne de ceea ce avem 
să facem pentru a ridica țara 
pe culmi mai înalte ale civili
zației și progresului, să nu 
uităm niciodată că dacă ne 
putem bucura de această viață 
într-o țară puternică, indepen
dentă, suverană, o datorăm și 
înaintașilor noștri care au 
luptat și și-au dat viața pen
tru cauza poporului. Economia 
Cîmpulungului s-a dezvoltat, 
nu mai seamănă cu cea care 
a fost acum 600 de ani, nici cu 
cea de acum 20 de ani. Tot ce 
am înfăptuit noi; tovarăși, e 
rodul muncii unite a întregu
lui nostru popor, care înfăptu
iește neabătut politica justă 
marxist-leninistă a partidului 
nostru comunist.

Congresul al IX-lea al 
partidului a trasat sarcini mari 
privind dezvoltarea în viitor a 
țării. O părticică din munca 
pentru îndeplinirea acestor 
sarcini revine și raionului și 
orașului dumneavoastră. Va 
trebui să ne înzecim eforturile 
pentru a îndeplini și depăși 
sarcinile puse de Congresul al 
IX-lea pentru a ne aduce fie
care contribuția la dezvoltarea 
patriei. Sîntem siguri că lo
cuitorii orașului Cîmpulung se 
vor afla în primele rînduri ale 
luptei pentru îndeplinirea cin
cinalului, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Vă urăm din toată inima, 
tovarăși, succese tot mai mari 
în activitatea dumneavoastră. 
Să se îndeplinească toate do
rințele dumneavoastră de mai 
bine. Multă fericire la toți l Să 
trăiți, tovarăși!

Cuvintele secretarului ge
neral al partidului, urările de 
succese ridică puternice apla
uze și ovații. în horă se prind 
fete și flăcăi veniți de pe toate 
muncelele, de la Rucăr și Dra- 
goslavele, de la Boteni și Le- 
rești, aducînd în sărbătoare 
exuberanța de culori a costu
melor.

în continuare, se vizitează 
întreprinderea metalurgică de 
stat Cîmpulung, puternică uni
tate a industriei socialiste, 
unde lucrează aproape 4 000 
de muncitori. Conducătorii de 
partid și de stat studiază aici 
cea de-a doua variantă a am
plasării uzinei de autoturisme, 
iar apoi, însoțiți de specialiș
tii întreprinderii, vizitează cî
teva secții. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici dau pre
țioase sugestii cu privire la 
calitatea și finisarea produse
lor.

— Aveți rezultate bune, re
marcă tovarășul Ceaușescu la 
despărțire. S-a îmbunătățit și 
calitatea mașinilor pe care 
le fabricați. Se pot face însă 
lucruri și mai bune. în special 
trebuie redus consumul de 
combustibil. Avem convinge
rea că veți putea face și acest 
lucru, fiindcă ați acumulat o 
bună experiență. în curînd va 
începe construcția- noii fabrici 
de autoturisme, iar colectivul 
dv. va fi chemat să-și aducă 
contribuția la fabricarea auto
turismului românesc.

La despărțire, grupurile de 
muncitori îi conduc pe oaspeți 
cu urale pînă la poarta uzinei.

De la Cîmpulung, conducă
torii de partid și de stat se 
îndreaptă spre Curtea de Ar
geș.

Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea 
Argeș continuă.

★

Vineri dimineața numeroși 
locuitori din comunele așeza
te între Chitila și granița din
tre regiunile București și Ar
geș — au salutat cu căldură 
pe conducătorii de partid și 
de stat.

La ieșirea din regiunea 
București, sute de locuitori au 
venit în întîmpinare. Tov. 
Gheorghe Necula, prim-secre
tar al Comitetului regional 
P.C.R. București a salutat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe ceilalți conducători de 
partid și de stat, urîndu-le 
„drum bun“ în vizita pe care 
o întreprind în regiunea Ar
geș.
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Ce bogății ascunde în adîn- 
curile ei nemăsurata împără
ție a lui Neptun ?

Nu mai puțin de 48 000 000 
de miliarde tone de săruri mi
nerale. Dacă am reuși să Ie 
extragem, pe fiecare cap de 
locuitor ar reveni circa 3 tone 
de aur, 60 tone de argint, 100 
tone de molibden, thoriu, ura
niu și alte metale prețioase. 
Tot aici se află răspîhdite pes
te 40 miliarde tone de petrol, 
circa 350 miliarde tone de 
minereuri de fier, nichel și 
Cobalt. în fiecare an oceanul 
produce 360 miliarde de tone 
de plancton. După unele eva
luări, acest uriaș leagăn al 
vieții este capabil să dea ome
nirii circa 100 miliarde tone 
de produse comestibile, adică 
de 100 de ori mai mult decît 
produce în prezent uscatul.

Din toate aceste enorme re
surse ale continentului 
tru omenirea folosește 
mai puțin de o miime. 
esi evidentă. Pentru a 
ploata, trebuie făcute mai în
tîi accesibile nesfîrșitele a- 
dincuri. Una din condițiile e- 
sențiale ale accesibilității, cea 
mai dramatică poate, și care îl 
supune pe om la încercări poa
te tot atît de temerare ca și 
cucerirea spațiului periteres- 
tru, este adaptarea (cu ajuto
rul tehnicii) la condițiile 
viață din adîncuriie 
S-au construit cele 
nioase scafandre, 
submarine și totuși

albas- 
însă 

Cauza 
le ex-

de 
oceanului, 
mai inge- 
batiscafe, 

_______ __ omul ră- 
mîne legat de toate aceste 
mijloace menite să-i asigure 
echilibrul fiziologic, și în pri
mul rînd cel respirator.

O altă cale nu există ? Să 
urmărim experiențele fiziolo- 
gului olandez Kylstra, de-a 
dreptul revelatoare, efectuate 
mai întîi la Universitatea din 
Leida și apoi într-un laborator 
din Bufallo (S.U.A.).

Pe fundul unui bazin um
plut cu apă se află un cîine. 
El se plimbă liniștit. Are botul 
deschis, pieptu-i respiră în 
ritm grăbit. Animalul respiră 
cu... apă ! Respirația precipi
tată se încetinește cu timpul, 
animalul s-a obișnuit cu me
diul ambiant și începe să fu
gărească șăgalnic peștișorii a- 
flați în celălalt compartiment 
al bazinului. Bulele de aer 
care îi ies pe gît, o dată cu 
apa expirată, nu-1 mai supără 
După cîteva zeci de minute ex
periența încetează. Cîinele este 
scos din bazin, apa eliminată 
din plămîni, urmează apoi un 
scurt masaj cardiac. Aflat în 
mediul Iui natural, cîinele își 
scutură blana și cu o privire 
lacomă urmărește bucata de 
carne din mîna cercetătorului. 
O prinde din zbor, și-1 urmea
ză liniștit pe omul în halat 
alb în altă încăpere, unde va 
fi supus celor mai variate exa
mene fiziologice.

Aceste experiențe, Inițiate 
în anul 1961, au fost făcute 
mai întîi pe șoareci și pe șo
bolani. Savantul olandez a 
saturat cu oxigen (sub presiu
ne de 8 atmosfere) apa 
nă, în care au mai fost 
gate alte cîteva săruri, 
tr-un astfel de acvariu 
trodus cîțiva șoricei. Aceștia 
s-au comportat ca 
ar fi trăit de Ia naștere 
într-un mediu acvatic. în alte 
experiențe, profesorul Kylstra 
a mărit treptat presiunea (fo
losind în acest scop un chesxn 
special). A ajuns astfel la o 
presiune de 160 atmosfere, 
ceea ce corespunde unei adîn- 
cimi de circa 1 600 m (!) în a- 
ceste condiții experiența a du
rat 18 ore. Șoarecii i-au su
praviețuit cu succes. Anul tre
cut a adus noi succese în ex
periențele efectuate pe cîini. 
A fost inițiat un șir de expe
riențe care, după cum a decla
rat savantul, vor conduce în 
cursul anului 1968 la primele 
încercări de adaptare a omu
lui la condițiile respirației în 
mediul acvatic. Candidații la 
această extraordinară întrece
re cu natura s-au și anunțat. 
Dacă ea va reuși, într-un vii
tor nu prea îndepărtat omul 
va putea să respire în apa mă
rilor, să coboare la mari a- 
dîncimi și să se reîntoarcă la 
suprafață fără îndelungatele 
etape ale procesului de decom- 
pensare, azi absolut necesare, 
indiferent de tipul scafandru
lui folosit. Vor fi înlăturate 
astfel toate pericolele legate 
de perturbarea echilibrului de 
presiune, stările de euforie a 
adîncurilor, provocate de res
pirația cu azot, emboliile ga
zoase și intoxicațiile cu bioxid 
de carbon.

Omului i se va deschide dru
mul spre cucerirea adîncurilor 
oceanului, la fel cum stăpî- 
nește astăzi suprafața uscatu
lui. Tocmai acestor probleme 
le sînt consacrate și lucrările 
celui de-al II-lea Congres In
ternațional de Oceanologie, 
care a întrunit zilele acestea la 
Moscova peste 2 000 de oameni 
de știință din toate colțurile 
lumii, printre care se află și 
o delegație de oameni de știin
ță din țara noastră.

mari- 
adău- 
și în-, 
a in-

și cum

I. RADU
fizician

Str, Speranței 13. Etajul 5. După 
îndelungate ezitări, pro!. Florica 
Muzicescu, îndrumătoare de a- 
proape jumătate, de veac a.cltorva 
generalii de pianiști, mi-a acordat 
prilejul unei succinte discufii des
pre Dinu Lipatti. Descopăr curînd 
un interlocutor fermecător care in 
cuvinte pufine, in imagini de o 
mare sugestivitate recompune 
epoci, școli, personalități. Ascul- 
tind amintirile profesoarei revăd 
camera lui Zarifopol de la Lelpzig 
unde Caragiaie venea adeseori 
prin 1903—1909 să asculte muzică 
în tovărășia multor altor români 
printre care și a studentei FI. Mu
zicescu ; intuiesc mai bine acum 
diferentele din cîntul marilor vir
tuoși ai claviaturii; Înțeleg coor
donatele înfriguratelor discuții din 
juriile unor mari concursuri pia
nistice internaționale al căror 
membru a iosl în ultimii ani pro
fesoara Fi. Muzicescu.

Dar numai atît. Despre Lipatti 
nici un cuvînt.

Simt permanent dorința de a di
vaga din epicentrul discuției.

Înțeleg curîrld izvorul ezitărilor. 
Profesoara nu poate crede că ri
gorile frazale pot surprinde inefa
bilul unei idei muzicale, are oroa
rea oricărei idei repetate, are o 
maximă reținere în fala oricăror 
asocieri a numelui ei 
genialului Lipatti.

Privesc în jur. Peste 
partituri, tablouri. lata

de cel al

tot căr)i, 
r____ .___ ____ pianul pe
care Lipatti își făcea lecțiile. îmi 
amintesc cuvintele notate de Li
patti : „Profesoarei Muzicescu îi 
datorez îh întregime meșteșugul 
meu pianistic”.

La 15 iunie se redeschide pentru o nouă „stagiune“ cel mai mare șantier arheologic al țării: Histria,, mărturie a marii 
civilizații ce a înflorit cu milenii in urmă pe țărmurile Mării Negre

Una din comorile arhitectonice

ale vechii Sighișoare

Muzeul etnografic 
fost — la începuturile 
a Universității ieșene,

F^unoșețe* portaluri popular
al Moldovei a 

sale — o anexă 
, , , cele 477 obiecte

provenite din donații fiind folosite doar 
de către studenții cursului de etnogra
fie ca material didactic. După o vastă 
acțiune de depistare și achiziționare a 
unui număr însemnat de obiecte din 
toate regiunile Moldovei, locuitorii la
șului au participat, în februarie 1958, 
la inaugurarea actualei expoziții a Mu
zeului etnografic al Moldovei. In ca
drul complexului muzeistic din Palatul. 
Culturii, etnografiei i s-au pus la dis
poziție condiții optime: 10 săli, însu- 
mînd o suprafață de circa 1 000 m p, 
precum și numeroase încăperi rezer
vate depozitelor, bibliotecii etc.

Datorită bogatelor și valoroaselor 
sale colecții, Muzeul etnografic al Mol
dovei și-a cucerit un prețios prestigiu. 
Parcurgi cu un deosebit interes sălile, 
care îți dau o imagine elocventă a vie
ții harnicilor locuitori ai meleagurilor 
moldovene, De la. „hreabănele" (unelte 
cu ajutorul cărora s-au cules mai cu 
spor fructele mărunte din pădure) si ...țjo'i 
pînă la lăzile de zestre sau pitoreșfue fire

tele ilustrează o îmbinare armonioasă 
a utilului cu frumosul.

De o deosebită valoare, chiar și pe 
plan internațional, sînt instalațiile teh
nice populare — demonstrație de prim 
ordin a talentului tehnic, a inventivi
tății poporului român. Unică în țara 
noastră, colecția de teascuri constituie 
mândria cercetătorilor muzeului. Piesa 
cea mai valoroasă este teascul cu grin
dă, descoperit la Ruginoasa. El impre
sionează prin dimensiunile sale: 
trunchi de stejar lung de aproape 9 
cu o circumferință de 2,15 m.

De curînd alte valori muzeistice 
fost descoperite și achiziționate. Un 
deosebit îl au din acest punct de 1 
dere elementele ce conturează marea 
frumusețe a vechiului port popular 
moldovean. După căutări intense, mu
zeografii au găsit în satul Popești cos
tume bărbătești și femeiești din tim
puri străvechi, care atestă existența 
portului specific zonei regiunii Iași. 
Acest port se repiarcă înainte de toate 
prin materialul din care este confec- 
"lonatji. lifiȘ-,..și bumbac, atît de fin 
, eiucrate incit )>ar a fi din borangic. 

covoare moldovenești din sec. al XIX- Bfîiele la bărbați sînt foarte late, de-
lea sau chiar și mai vechi, toate expona- corate cu motive geometrice, în timp

un
7/1,

au 
rol 
ve-

ce la femei brîițele sînt foarte în
guste, și decorate cu motive avimorfore 
sau vegetale. Un amănunt pe care spe
cialiștii îl consideră a fi cel mai im
portant : ițarii la bărbați sînt foarte 
lungi (3 m lungime) formînd pe picior 
un număr foarte mare de încrețituri, 
fapt ce corespunde descrierilor făcute 
de N. Iorga pe baza unor străvechi do
cumente. In întregul port popular pre
domină culoarea albă, simplă.

In muzeu au mai intrat și alte piese 
referitoare la agricultura arhaică (tă
vălug de piatră), „cremene“ purtat de 
cai la tăiatul paielor, precum și o „oloi- 
niță“ completă cu ciocan de picior da
tată de la mijlocul sec. al XlX-lea.

Tovarășul Petre Cazacu, șeful secției 
Muzeului de etnografie al Moldovei, 
care ne-a relatat cu multă amabilitate 
activitatea desfășurată de muzeu, a ți
nut să ne facă o confidență : cercetă
torii tînărului muzeu n-au reușit încă 
să străbată toate satele Moldovei. în 
Viitor, ei vor căuta, cu pasiunea ce-i 
caracterizează, să „bată“ sat după sat, 
.în dorința .de a îmbogăți neîncetat mu
zeul cu noi valori etnografice.

LUCIAN ROLLA

MERIDIAN ȘTIINȚIFIC
„Paginație0 Inima care a murit Vom deælega

50 KM. electronică de două ori secretul

DE ȘOSEA PE
Uniunea inter

națională pentru 
construcții de șo
sele din Washing
ton intenționează, 
să încredințeze 
roboților construc
ția de magistrale 
auto.

Este vorba de o 
mașină uriașă, ca
re în față absoar
be pămînt, iar în

urma sa lasă 
șeaua gata 
strvită. Operatorul 
de la pupitrul . de 
comandă nu face 
aproape nimic. 
De pildă, în timp 
ce mașina lucrea
ză, el poate citi 
ziarul. După spu
sele constructori
lor americani

Ș0‘ 
con*

!
9

ceastă mașină poa
te construi 50 km 
de șosea pe zi. 
Corpul acestui gi
gant reprezintă un 
malaxor uriaș. Un 
fel de elicopter 
special alimentea
ză agregatul cu 
materiale de con
strucții.

Un sistem electronic pen
tru transmiterea facsimilu
lui unor pagini întregi de 
ziar a fost elaborat în 
R.D.G., ne anunță „Tehni- 
cal Digest“. Transmiterea 
unei pagini de dimensiuni 
mari ia 10 sau 20 minute 
(depinzînd de definiția ima
ginii cerute), și calitatea 
reproducerii este atît de 
perfectă îneît copia nu 
poate fi deosebită de origi
nal. Transmisia pe bandă 
largă poate deservi unul 
sau mai multe receptoare, 
unde imaginea în dimensi
uni complete este proiec
tată pe un film.

„Science et Vie“ ne infor
mează că la Universitatea din 
Amsterdam, un grup de me
dici au încercat — și au reușit 
— să mențină în viață inima 
unui bolnav care a decedat în 
urma unei crize de cord.

îndată după ce a fost pla
sată într-un aparat ce a asigu
rat „hrănirea" ei, inima per
soanei decedate a început să 
bată din nou și cu o per
fectă regularitate. După patru 
ore, medicii au oprit mașina. 
Unii dintre ei au socotit că 
dacă inima ar putea fi salva
tă, încercarea ar fi trebuit 
făcută în însuși corpul dece 
datului, care astfel ar fi putut 
reveni la viață.

mecanismului
fotosintezei ?

DINU LIPATTI
rezis-

tot ceea ce li mereu

birou, o lotograiie inedită a 
mai iubit elev. Mă privesc 
aceia arzători, bllnzi, zlmbe-

după 
de-a! 

de la

Pâu'l Dukas 
după primul 
al tînărului 
cel mai bun

Oamenii de știință de la 
Institutul de botanică al Aca
demiei de Științe din Arme
nia au ajuns la concluzia că 
fotosinteza, care se desfășoară 
în frunzele plantelor verzi, 
este strîns legată de activita
tea sistemului radicular.

Pînă în prezent se considera 
că activitatea fotosintezei de
pinde, în principal, de factori 
externi — intensitatea și pro
prietățile luminii, temperatu
ra mediului, conținutul de aer.

V. Kazarian, membru co
respondent al Academiei de 
Științe din Armenia și șeful 
lucrărilor, este de părere că 
legătura dintre activitatea 
radiculară și fotosinteza se 
explică prin reînnoirea mo
leculelor de clorofilă și albu
mina din frunze.

Aceste cercetări — a preci
zat Kazarian — au ca obiectiv 
deslușirea secretului mecanis
mului fotosintezei și, prin 
urmare dirijarea sa.

Totdeauna în atenția 
specialiștilor — de la debu
tul cinematografic din 1940, 
și apoi, nu după puține 
controverse nici azi termi
nate, și în atenția, spectato
rilor — Orson Welles a fost 
încununat la recenta ediție 
jubiliară a festivalului de la 
Cannes cu un premiu spe
cial „pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea filmu
lui mondial". Premiul de
cernat lui Welles „recu
noaște“, deci, o activitate 
cinematografică de peste 
două decenii și jumătate, 
de la „Cetățeanul Kane" și 
pînă la filmul „Falstaff", 
inspirat de patru piese din 
marele repertoriu shakespe
arian : Henric IV, Hernie 
V, Richard II și „Nevestele 
vesele din Windsor" cu 
care s-a prezentat la festi
val, sub culorile Spaniei, 
țară în care filmul a fost 
turnat.

Personalitate cu multiple 
activități — actor, regizor 
de teatru și film, critic lite
rar și comentator politic — 
Welles și-a cîștigat popu
laritatea încă din 1938, 
cînd, regizind și interpre- 
tînd un scenariu radiofonic 
după cartea lui H. G. Wells, 
„Războiul lumilor", a tul
burat la propriu S.U.A., in- 
scenînd o „transmisie direc
tă“ de la invazia marțieni- 
lor pe continentul smeri, 
can.

Primele lui filme („Cetă
țeanul Kane" și „Străluci
rea Ambersonilor"), mono
grafii ale unor familii care 
se asemănau Izbitor cu cele 
cîteva din plutocrația ame
ricană, nu-i aduc decît sa
tisfacții morale. Insuccesul 
financiar care se adaugă 
divergențelor artistice pe 
care Welles le are cu Ho- 
lywoodul, îl determină să 
părăsească această „mahala 
aiitită", cum o definește în
tr-un interviu.

îfi Europa și în Asia, 
unde lucrează în continua
re, pînă la filmele inspira
te din Shakespeare, reali
zează cîteva producții din 
care doar „Femeia din 
„Șanhai" se impune. Ceea 
ce Welles aduce în film, 
sub aspect tehnic, dar 
cu repercusiuni extraor
dinare în plasticitatea ima
ginii este, în primul rînd, 
claritatea planului îndepăr
tat și, apoi, fotograiia în 
clar obscur. Procedee pe 
care Welles Ie impune pînă 
Ia ostentație în cinemato
grafie.

Paralel cu Olivier, trece 
la, ca să spunem așa, ecra
nizări rlupă un autor căruia 
îi și îngrijise o ediție cri
tică : Shakespeare. Bine
înțeles, cîteva din piesei» 
marelui dramaturg fuseseră 
regizate și la teatru (Iuliu 
Caesar „scandalizînd" pu
blicul, fusese jucat în cos
tume moderne).

Macbeth 
lui Welles. 
ecranizările 
numai prin 
nu te din pozițiile surprinză
toare ale camerei de luat 
vederi, ci și printr-o vi
ziune întunecată, înspăi- 
mîntătoare a actului jus
tițiar.

Welles trece apoi la vi
ziunea tragică ă unui scrii
tor modern, la Kafka. Ple- 
cînd de la „Procesul", fil
mul realizat amplifică nu 
absurdul universului însetis 
de romancier, nu comple
xele alienării ci proiecta
rea eroului într-o încrânce
nată luptă de împotrivire.

Elogiat și denigrat, aplau
dat și refuzat, Welles ră- 
mîne fidel temperamentului 
său, neliniștit și nu anar
hic, așa cum a fost caracte
rizat cu lejeritate de o a- 
nume critică și mai ales de 
o parte a publicului pentru 
care filmul este un leneș 
tabiet duminical.
TUDOR STĂNESCU

$i Othello, ale 
se deosebeau de 
lui Olivier nu 
imaginile obți-

Pe 
celui 
ochii 
lui de copil înțelept, care a ier- 
mecat milioane de iubitori ai mu
zicii din Europa.

In fafa fotografiei, oricare 
tentă încetează...

— Mi-a dăruit-o în 1933, 
ce a dobîndit laurii celui 
Il-lea premiu al concursului 
Viena.

— Prima sa lansare în 
marilor valori europene, 
concurs, Cortot declarase public, 
se pare, că premiul I se impunea 
la distantă pentru Lipatti.

— Premiul 1 a fost luat de un 
varșovian. Excepțional de bine 
pregătit, un pianist cum îmi spu
nea adesea Lipatti cu o mare ex
periență, cu multa siguranță și 
mult calm.

Cortot l-a apreciat, într-adevăr, 
în mod deosebit cu acest prilej. 
Am, printre hîrtiile mele, progra
mul unui recitai susținut imediat 
după concttrs de Lipatti la Mon
treux. Impresarul publicase în fac-

orbita
După

slmil scrisoarea lui Cortot în care-1 
aseamănă pe Lipatti C.U Horowllz, 
subliniindu-i magistrală-! artă.

— în același timp 
va declara la Paris, 
trimestru de studiu 
laureat : „Lipatti este
elev al meu,.. Cred că va fi un al 
doilea Enescu“.

— Deasupra acestor deosebite 
ludecă/i de valoare, Lipatti studia 
în continuare cu meticulozitate, 
scruta adîncuriie muzicii cu serio
zitatea, ardoarea cu care mi-a im
pus din prima zi...

— Cînd 
mă zi.., ?

— Dinu 
maestrului
trei an! pianul, teoria, armonia, am 
început să mă ocup de pianistica 
sa, Ordinea, exactitatea, simplita
tea, naturalețea vizibilă din prima 
zi în comportamentul său s-au re
flectat In întreaga sa artă Inter-

a avut loc această pri

avea li ani. La dorința 
Jota, cu care studiase

pretativS, în toate compozițiile 
sălă.

Spuneam, cu alt prilej, că ceea 
ce m-a impresionat la Dinu, de 
copil, era pe lingă o deosebită pu
tere de asimilare si de muncă, o 
surprinzătoare îndemînare. Cu o 
precizie deosebită reproducea ori
ce idee muzicală c.ze îi trecea 
prin minte sau pe care o auzea din 
primul moment, fără nici o ezitare, 
în întreaga ei ambiantă armonică...

Dinu Impresiona prin noblețea 
lui spirituală, prin selecția fiecărui 
sunet, prin maxima respectare a 
textului muzical. Din decursul a 
multor ani de studii comune îmi 
amintesc un singur exemplu de 
superficialitate îh studiul unui pre
ludiu de Debussy, citit „la prima 
Visita" Cu marea lui dexteritate, 
dar fără grija detaliilor...

„Arta este un lucru grav' — 
scria el cîndva. Ml se pare că gă
sesc în aceste simple cuvinte pro
fesia sa dă credlnfi.

— Permitetl-mi 
să continui ideea 
Iul Lipatti: „Mu
zica trebuie 
trăiască sub 
getele noastre, 
sub ochii noștri, 
în inima și în 
mintea noastră cu 
putem aduce ca ofrandă".

— Respectul partiturii, căuta
rea „înțelesului' acestui text, do
rința de a da o exprimare perso
nală acestui înțeles — rată princi
palele idei pe care le-a desprins 
din studiile noastre și care au ani
mat interpretările lui Lipatti, pe 
care le-a aplicat de-a lungul între
gii sale vie/i și pe care le-a insu

laflat mai tîrziu elevilor săi 
Conservatorul din Geneva.

în această personalizare a in
terpretărilor sale, în limitele unei 
riguroase respectări a textului 
muzical, rezidă Inefabilul, fluenta 
Interpretărilor sale, de multe ori 
inegalabile prin autenticitatea lor

așa cum 
toți cei care

— Desigur 
Nadia Boulanger, profesoara 
compoziție, cu care v-ați întîlnit 
în juriile concursului Enescu ?

— Ea păstrează într-adevăr me
reu vie amintirea chitului lui Li
patti.

— A imprimat, mi se pare, chiar 
cu ea pe un disc Mastăr's Voice, 
valSUtiie 6p. 29 pentru 2 piane 
Brahtns.

— Minunate cuvinte despre 
patti am putut auzi în urmă 
cltva timp In Elveția cînd am avut 
prilejul să particip la Gstadt la 
Festivalurile lui Menuliin. Un repu
tat muzicolog din Strassbourg mi-a

rtihaii déclarai 
l-au cunoscut, 
că înainte de toate

sa de

de

Li
eu

vorbit despre o amplă lucrare 
despre Lipatti la care lucrează. 
Clara Haskil mi-a vorbit adeseori 
despre neuitatele zile petrecute în 
compania lui Lipatti. Zilele aces
tea Madeleine Lipatti mi-a setis 
chiar despre o interesantă emi
siune despre prietenia lui Lipatti 
și Haskil pe care a transmis-o Ra
dio Köln. Lunile trecute, aici, la 
București, Igor Markevich mi-a 
împărtășit, ore In șir, amănunte 
despre ultimele luni de viată ale 
lui Lipatti, 
recital de 
bucuria pe 
timele zile
pus s-o boteze pe Allegra, 
să. Cella DeiavrănCSa îmi spunea 
că profesorul el, I. Philipp, îi Scri
sese Că imprimarea Concertului de 
Grieg o Socotea una din cele mai 
frumoase versiuni mondiale, 
trecutul concurs 
Neuhas îmi spunea 
discul cu Sonata lui 
unică valoare.

— Se poale spune
fost compozitorul iul preferat!

— Amarnică e dorința de sche
matizare a dv., a gazetarilor... In- 
tr-o anumită perioadă, ti existai, In
tr-adevăr, 6 preferință pentru

despre neuitatul Său 
la Besançon, despre 

care i-a făcut-o în ul- 
de viață cînd i-a pro

fil ca

Chopin. Dar Dinu a iubit întotdeau
na întreaga muzică...

— Și pe cei moderni ?
— Nu uitati, i-a cîntal și i-a im

primat pe Enescu Bartok, Stra- 
winski... Lipatti — „ticsit de muzi
că" cum se exprima despre ei prie
tenul său Fiiip Lazăr — ardea pen
tru toată marea muzică, pe cară a 
slujit-o cu ardoare în putinii Săi ani 
de viafă.

— Intr-un cuvînt, dacă-ml permi
teți să citez (dintr-o monografie 
recent apărută) rindutile pe care 
vi le-a scris în anii studiilor sale 
pariziene : „Deviza mea de lucru 
vor fi cuvintele dv. : „caută lu
mină tot mai sus la alții și tot mai 
adine ia tine'.

IOSIF SAVA

La
,,Ceaikovski“, 
că socotește 
Chopin de o

că Chopin a
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Ambasadorul Marii 
Britanii la București, 
L. Ch. Glass, a oferit 
vineri după-amiază o 
recepție cu prilejul săr
bătorii naționale a țării 
sale.

Au luat parte Roman 
Moldovan, vicepreședin
te al Consiliului de Mi
niștri, Suzana Gîdea, 
membru al Consiliului 
de Stat, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului 
exterior, 
covescu, 
nistrului 
terne și 
oficiale, 
țeri superiori, 
de știință și cultură.

Au participat șefi ai 
misiunilor diplomatice 
acreditați la București 
ți alți membri ai cor
pului diplomatic.

George Ma- 
adjunct al mi- 

afacerilor ex
alte persoane 
generali și ofl- 

oamenl

O delegație economi
că guvernamentală con
dusă de Mihail Levento, 
ministrul comerțului in
terior, a plecat în R. P. 
Polonă pentru a parti
cipa la Tîrgul interna
țional de la Poznan.

Pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost con
du de Adrian Dimi- 
triu ministrul justiției, 
membri ai conducerii 
Ministerului Comerțului 
Interior, funcționari su
periori din M.A.E. și 
M.C.I.

Au fost de față Jerzy 
Fidler, însărcinat cu a- 
faCeri ad-interim al 
R. P. Polone la Bucu
rești, și membri ai 
basadei.

am-

Sub egida Asociației 
de drept international 
ți relații internaționale

Sosirea unei
delegații

a P.C. din Chile
Vineri, a sosit în Capi

tală o. delegație a Parti
dului Comunist din Chile, 
condusă de Victor Diaz, 
membru al Secretariatu
lui P.C. din Chile, care, 
la invitația Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român, face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte 
Cesar Godoy, membru 
al C.C. al P.C. din Chile, 
deputat în Congresul 
Național al Republicii 
Chile, și Maria Herrera, 
învățătoare.

La aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost 
întîmpinată de tovarășii 
Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

din Republica Socialistă 
România, dr. Constantin 
Șerban, cercetător prin
cipal la Institutul de is
torie „Nicolae Iorga 
Academiei, 
neri seara 
conferințe 
lui, despre 
diplomatică 
lui Constantin Cantacu- 
zino*.

Expunerea — prilejui- 
de comemorarea a 
de ani de la moar- 
stolnicului Constan- 
Cantacuzino, strălu-

al 
a vorbit vi
ta sala de 
a institutu- 
,,Activitatea 
a stolnicu-

Teatru! de stat din Plo
iești (cu piesa „Makro- 
polos" de Karel Capek). 
în zilele de 10, 11 și 12 
iunie Opera de stat din 
Cluj prezintă „Hernani", 

Serai“, 
Sevilla“ 
Dalila“.

„Răpirea din 
„Bărbierul din 
și „Samson și 
(C. Bejan).

castelulul șlstrucțlei
turnului de răcire. Noul 
obiectiv
de apă — va li prevă
zut cu utilaje de Înaltă 
tehnicitate șl instalații 
moderne de comandă șl 
control. (V. Moineagu).

gospodăria

tă
250 
tea 
tin
cit reprezentant al uma
nismului românesc — a 
fost urmărită cu viu in
teres de auditoriul alcă
tuit din cadre didactice 
din tnvățămîntul de cul
tură generală si supe
rior si cercetători 
specialitate.

de

La invitația președin
telui Consiliului do stat 
al agriculturii din R. D. 
Germană, a plecat marți 
dimineața Ia Leipzig — 
Markleeberg o delega
ție agricolă condusă de 
Nicolae Tonescu, vice
președinte al Consiliu
lui Superior al Agricul
turii, pentru a participa 
la
de-a 14-a ediții 
zițiel agricole 
Germane.

deschiderea
a
a

celei 
Expo- 
R. D.

începlnd de 
nie se găsesc In turneu 
la Oradea clteva presti
gioase ansambluri ar
tistice ale țării. Vineri 
a dai spectacole Ansam
blul de clntece și dan
suri al armatei cit șl

la 9 fu-

SPRE TABERELE 
LITORALULUI

■

(Urmare din pag. I)

Vineri dimineafă s-au 
desfășurat în Capitală 
lucrările simpozionului 
,.Probleme actuale ale 
instalațiilor de încălzire 
și ventilare" organizat 
de Secția construcții de 
•materiale de construcții 
a Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehni
cienilor. Au fost expuse 
referate privind soluții 
și echipament modern 
necesar pentru instalații 
la construcții de locuit 
și industriale. A 
prezentat un film 
specialitate, realizat 
Institutul de proiectări 
în construcții și mate
riale de construcții.

fost 
de 
de

In cadrul 
furnale de pe 
Combinatului 
„Gheorghe 
Dej" din Galați se des
fășoară lucrările con
strucțiilor necesare gos
podăriei de alimentare 
cu apă. Plnă acum au 
fost executate săpături
le la fundațiile castelu
lui de apă șl a turnului 
de răcire care va avea 
o capacitate de 5 000 
mc/h, umpluturile pre
cum și primele turnări 
de fundații. In conti
nuare se tac pregătirile 
corespunzătoare con-

Sectorului
Șantierul 

siderurgic 
Gheorghiu-

Constructorii de echi
pament energetic de la 
Uzinele „Electromotor"- 
Timișoara au început 
producția motorului e- 
lectric monofazic de 
0,55 kW destinat acțio
nării unor utilaje de 
construcții și industriale.

Noul produs se adau
gă la alte 65 de tipuri 
de motoare fabricate 
pînă acum la această în
treprindere. O dată cu 
lărgirea sortimentului 
de motoare produse în 
serie, în cadrul fabricii 
au fost organizate șl 
noi linii de montaj în 
flux continuu.

' La Casa orășenească 
de cultură din Oradea 
a avut Ioc vineri după 
.masă o festivitate prile
juită de închiderea 
cursurilor Universității 
populare. Profesorul Vir- 
gil Giurcă, directorul 
universității, a făcui un 
bilanț a! activității aces
tei instituții de la Înfiin
țare șl pînă In prezent. 
'Cursanfii au ascultat cu 
'acest prilej o expunere 
a acad. Victor E/timiu 
despre Istoria 
turgiel 
mațlile
de artă din Oradea 
prezentat 
un program. (C. Bejan).

drama-
românești. For- 

școlii populare 
au

In Încheiere
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pentru înalta calitate a utila
jului 
iește 
de la 
de la 
tele, 
nizații în care 
tradiției despre care aminteam 
trăiește puternic.

Tinerii ploieștenl își demon
strează astfel atitudinea nouă 
față de muncă, o atitudine 
socialistă. Acest lucru l-au de
prins de la tovarășii de mun
că mai vîrstnici, de la comu
niști. Ei au mai învățat că 
fiecare realizare este spre fo
losul lor, al nostru, al tutu
rora.

Și tocmai de aceea munca 
patriotică s-a dovedit a fi și 
o școală, un prilej de desăvîr- 
șire a educației comuniste, 
dincolo de valoarea economi- 

a efortului profilîndu-se 
muncii în comun — 
lucru 

neapărat laurii unor 
ci din dorința de a 

unui fierbinte im-

petrolier ce se constru- 
aici, de la Rafinăria I, 
Trustul Schele-Montaj, 

Fabrica Feroemail și al- 
sînt tocmai acele orga- 

sentimentul

w

■<y ■

că 
tradiția 
și acest 
cîștiga 
victorii, 
răspunde 
bold interior : dragostea față 
de patrie, față de partid !

Revenind la performanțele 
tinerilor din regiunea Ploiești 
din anii trecuți și din acest 
an (pînă în prezent au reușit 
să colecteze 6 000 de tone de 
metale vechi) putem spune că 
au tot dreptul să exdlame: 
„Primește, patrie, rodul stră
daniei noastre !“ fiind siguri 
că fiecare cuvînt al acestei 
afirmații are o adevărată 
nobilă acoperire în aur 1

nu pentru a

Și

Gara de Nord a cunoscut ieri dimineața un farmec aparte : 
sutele de elevi ai școlii generale își ocupau, veseli și gălă
gioși, locurile in trenul special care avea să-i poarte spre ta
berele litoralului. De la Năvodari ni se transmite că tot ieri, 
tradiționalul „cartier de vară“ al vacanței trăia emoția aștep
tării primilor oaspeți. Pentru această întitnire, tabăra a deve
nit mai frumoasă, mai încăpătoare : numărul locurilor s-a du
blat fată de anul trecut ajungînd la 1 100 pe serie și Ia 10 800 
pe tot cursul verii, iar cele 40 de cabane și 7 pavilioane aș
teptau renovate să reînvie in entuziasmul sonor al copiilor.

...Peste clteva ore, emoția tntîlnirii se topea in satisiactia 
unanimă a celor prezenți — oaspeți și gazde.

Foto: O. PLEC AN

ITINERARI! TURISTICE P E
Din Tg. Jiu, asemenea altor 

orașe ale țării, se deschid căi 
turistice de nebănuite frumu
seți, spre cîmpie, spre dealuri 
sau spre munți. în toamna 
anului trecut orașul din inima 
Gorjului a fost declarat oraș 
turistic: de aici spre vest duc 
drumurile spre Tismana, spre 
Hobița nemuritorului Brân
cuși ; spre sud, Jiul curge pe 
patul de cărbune de la Rovi- 
nari, iar în sus, spre munte, 
urcă pe firul apei prin defileu, 
între Bumbești și Livezeni, Jiul 
este strîmtorat de piepturile 
vîrfului Straja spre vest și de 
semețul Parîng în dreapta. 
Și cîte alte căi nu s-ar putea 
enumera...

Stăm de vorbă cu profesorul 
ION SPINEANU, președintele 
comisiei de turism de la Tîrgu 
Jiu.

— Anul trecut, ne spune 
dînsul, peste 10 000 de iubitori

ai drumețiile;? și naturii au 
vizitat obiectivele turistice 
din raionul și din împrejuri
mile raionului nostru : defileul 
Jiului, Valea Sohodolului, Po
iana Narciselor, peșterile Po- 
lovraci și Muierii, Combinatul 
de prelucrare a lemnului de 
la Tg. Jiu, Casa memorială 
„Ecaterina Teodoroiu“ de la 
Preajba, locurile pe unde a 
trăit și a lucrat Brâncuși... în 
colaborare cu filiala O.N.T. și 
organizațiile U.T.C. din între
prinderi și instituții, asocia
țiile sportive din orașul și 
raionul nostru au organizat 
peste 200 de excursii...

— Ați putea să dați cîteva 
exemple de asociații care s-au 
evidențiat în organizarea 
excursiilor turistice ?

— Desigur. Este vorba de 
„Metalurgistul“-Sadu, asocia
ția „Sănătatea“-Tg. Jiu,

nerul“-Rovinari, „Pandurii“- 
Tg. Jiu și altele.

în școli, continuă dînsul, 
turismul și-a cîștigat, de ase
menea, o adevărată tradiție : 
excursiile elevilor, pentru vi
zitarea obiectivelor economice, 
a locurilor istorice și de un 
rar pitoresc ale regiunii, au 
fost completate cu variate 
programe sportive, concursuri 
de orientare turistică și lecții 
practice de cunoaștere a fau
nei și florei regiunii.

însemnate realizări în acest 
Sens s-au înregistrat în aso
ciația sportivă „Elevul“ a Li
ceului nr. 1 unde activitatea 
de turism este condusă de 
prof. Matei Pecingine, în aso
ciația „Olimpia“ a Școlii gene
rale nr. 2, sub îndrumarea 
prof. Elvira Dobrescu și în alte 
asociații.

în acest an, turismul în de
presiunea Jiului se va bucura

AU COPAC! TINERI

I
de o grijă sporită din partea 
organizațiilor U.T.C., a organe
lor U.C.F.S. și conducerilor 
întreprinderilor, școlilor și in
stituțiilor. Comisia de turism 
a întocmit un plan, în colabo
rare cu comitetul orășenesc 
al U.T.C. și cu filiala O.N.T. 
Tîrgu Jiu, care cuprinde 
interesante obiective. Sînt 
prevăzute, în primul rînd, un 
număr mai mare de excursii 
în afara raionului : la Porțile 
de Fier, Doftana, Timișoara și 
în alte orașe, excursii cu du
rata de 4—14 zile.

Așadar, noul sezon turistic 
va fi deosebit de bogat pe 
Valea Jiului, aici, în regiunea 
despre care Vlahuță nota: 
„nicăieri nu se desfășoară cu 
atîta măiestrie, în același ca
dru, cele trei mari podoaba 
ale pămîntului: munții, pădu
rile și apa".

VIOREL TONCEANU

mari podoabe

deri șl Instituții, sute șl mii d« 
tineri muncitori, elevi, funcțio
nari au luat parte, în timpul 
lor liber, la lucrările de ame
najare a peste 770 000 m. p. 
spații verzi în zona nbilor 
blocuri și pe arterele princi
pale, la amenajarea grădinii 
din centrul orașului, la dega
jarea terenurilor destinate noi
lor construcții, la indiguirea 
pîrîului Cuejd.

★

an în urmă, la Sfatul 
al orașului Odorhei,

ara-

pe 
și 

de

Goncurs de înot la bazinul bucureștean „Dinamo

O

SERBĂRILE GALANTE — în com
pletare : Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea lași, 

rulează la Patria (orele 8 ; 10» 
12,15» 14.30; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 8,45; 11,15»
(orele 9,30» 11,45; 14. 16,15; 
18.30; 20,45» — în completare 
COCENEL).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR' — cinemascop

rulează la Republica (orele 8,45» 
11,15; 13,45» 16,15» 18,45» 21,15), 
Melodia (orele 8,30» 11, 13,30» 
16; 18,30» 21), Modern (orele 9| 
11,30; 14» 16,30» 19» 21,30).

OM1CRON — Congresul Sindicale
lor — 1966

rulează la Luceafărul (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45»
21), Feroviar (orele 9» ll,15i 

‘ 13,30» 16» 18,30» 21).
FIII MARII URSOAICE — cinema
scop — în completare : Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Suceava,

rulează la Festival (orele 9i 
10,30; 12; 15,30; 18,30» 21,30), 
Floreasca (oiele 10» 12,30»
15,30» 18,15; 21).

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ

rulează la Lumina (orele 9,15i 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

NOAPTEA 1GUANE1
rulează la Victoria (orele 9| 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45).

OPERAȚIUNEA „T — Congresul 
Sindicatelor — 1966

rulează la Central (orele 9,15»
11,30; 13,45» 16» 18,15» 20,30);

DUPĂ MINE, CANALII I
rulează la Pacea (orele Hi 16i 
18,15» 20,30).

ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE 
rulează Ia Union (orele 9i 11» 
15,30» 18,15» 20,30).

CLASĂ NEOBIȘNUITA
rulează la Doina (orele 11,30» 
13,45» 16» 18,15» 20,30 — Pro
gram pentru copii (ora 10) în 
fiecare zi, — duminică 10—• 
12,15 în continuare.

GENTLEMANUL DIN COCODY — 
cinemascop

rulează la Bucegi (orele 9,45» 
11,45» 13,45» 16» 18,30; 20,45 — 
Completare - STELUȚA CE
NUȘIE), Miorița (orele 8,45» 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 — 
Completare a! VlII-lea Conqres 
al U.T.C.), Gloria (orele 11» 
13,30; 16; 18,30» 21).

HAIDUCII — cinemascop — Știința 
(1 tehnica nr. 11.

rulează la Moșilor (orele 15» 
17» 19), Lira (orele 15,30» 17,45; 
20 — Completare — 1 Mai
1966), Giulești (orele 121 15.30» 
18; 20,30, înfrățirea Intre po
poare (orele 16; 18,15» 20,30).

TREI PAȘI PE PĂMÎNT — FIII 
MARII URSOAICE

rulează la Excelsior (orele 10» 
15, 19,30), Grădina Expoziției 
(ora 20,15).

PE SCURT
• Finala „Cupei o- 

raselor tîrguri" la fot
bal, care, după cum se 
știe opune formațiile 
F. C. Barcelona și Real 
Saragossa, nu se va 
disputa în acest sezon. 
Federația spaniolă de 
specialitate a interzis 
celor două cluburi 
să-și dispute acum tro
feul pentru a nu stin
gheri pregătirile echi
pei Spaniei pentru tur
neul final al campio
natului mondial din 
Anglia.

• Peste clteva zile 
va pleca spre Europa 
echipa de iotbal a 
Vruguayulul, care in 
vederea turneului fina! 
al campionatului mon
dial va susține mai 
multe meciuri de veți- 
licăre. în cadrul tur-

neului, echipa uru- 
guayană va evolua 
mai întll la Tel Aviv, 
in compania echipei 
Israelului, 
va 
cu

după care 
juca la București 
echipa României.

Campionul de te
al României, Ion

• 
nis
Tiriac, s-a calificat în 
semifinalele turneului 
internațional de la 
Nottingham. în sfertu
rile de finală, el l-a 
învins cu 9—7, 6—1 
pe argentinianul Pe
ralta.

• In turneul inter
național de tenis pen
tru tineret de Ia Sofia, 
la care participă spor
tivi din Iugoslavia, 
R. S. F. S. Rusă, Polo
nia, România, Turcia 
și Bulgaria, au început

întrecerile Individuale, 
în primul tur, C. Du
mitrescu (România) l-a 
învins cu 6—2, 6—2 
pe Handgiev (Bulga
ria) , iar Marcu (Româ
nia) a fost întrecut cu 
7—5, 8—6 de Genov 
(Bulgaria).

• Reprezentativa de 
fotbal a U.R.S.S. și-a 
continuat pregătirile 
în vederea turneului 
final al campionatului 
mondial, jucînd in lo
calitatea Vejle (Dane
marca) cu o selecțio
nată a diviziei daneze. 
Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători 
cu scorul de 3—1 
(3—0) prin punctele 
marcate de Markarov 
(2) și Banișevski. Pen
tru gazde a înscris 
Enoksen.

Pornim spre noile plantații 
din pădurile Rîmnicului, re
giunea Argeș. Trecem prin 
perdele de pomi fructiferi și 
arbori ornamentali cu frunză 
abia crescută. La marginea 
comunelor Drăgan și Bascov, 
o pancartă menționează „lot 
pomicol — 6 hectare — plan
tat în 1965 prin muncă patrio
tică“.

Lăsînd în urmă livezile de 
pomi, o apucăm pe un drum 
forestier. Un prim popas la 
Brezol — comună situată la 
confluența a două rîuri re
pezi : Lotrul și Oltul. Aici, pe 
timpuri, societățile forestiere 
capitaliste au deschis parche
tele de tăiere nerațională în 
toată pădurea. De cîțiva ani 
ocoalele silvice din împreju
rimi se străduiesc să refacă 
patrimoniul forestier distrus. 
La această acțiune participă 
și tinerii. „în primăvara acea
sta. •— ne spune Petre Petres- 
cu, secretarul comitetului 
U.T.C. — un vechi parchet de 
15 ha, defrișat acum 30 de 
ani, a fost replantat cu puieți 
de pin silvestru. Anul trecut 
am plantat alte 7 hectare și 
au fost strînse 20 kg. de să- 
mînță pentru materialul sădi- 
tor din pepinierele silvice“.

Părăsim cursul Lotrului și 
ne îndreptăm prin defileul Ol
tului spre Racovița și Titești.

Inginerul șef de la Ocolul 
silvic Cornet, Ion Visalan — 
ne spune că numai în primă
vara aceasta s-au plantat 600 
de hectare cu puieți.

E greu de aflat numele tu
turor tinerilor care au lucrat 
aici.

Cînd un arhitect construieș
te o casă, cînd un sculptor 
dăltuiește în piatră un monu
ment, sau un meșter de fîn- 
tîni adună de sub pămînt un 
izvor pentru setea și răcoarea 
oamenilor — aceștia, își în
crustează numele pe opera 
săvîrșită. Dar cine sădește un 
pom, vlăstar de nuc, de cireș, 
sau pin, ce poate să facă ca 
să-i afle oamenii munca ? 
Sînt mii și mii de mîini, care 
săvîrșesc minuni, în liniște — 
fără să se recomande. E sen
sul cel mai poetic al păduri
lor și livezilor tinere.

combinatelor — aleargă trenu
rile...

....Grîușor din Bărăgan..." 
cum spune cîntecul, această 
întinsă cîmpie reprezintă 16 la 
sută din suprafața agricolă a 
țării. Cit vezi cu ochii lanuri. 
De la Gura Oltului pînă la 
Dunărea veche — pe 20 000 
kilometri pătrați se întinde o 
cîmpie frumoasă, amenajată 
simetric, străbătută de sute și 
mii de canale de irigație ce 
fac să sporească rodul cultu
rilor.

La cîte din lucrări, din tot 
ce vedem cu ochii, au parti
cipat cei 300 000 de tineri ai 
regiunii ? La toate, spun ra
poartele asupra acțiunilor de 
muncă patriotică înaintate co
mitetului regional București. 
Iată cîteva cifre :

— în 1965 au fost redate a- 
griculturii prin îndiguiri și de
secări — 1 656 hectare.

— 4 785 hectare teren 
bil — au fost irigate.

— 34 500 hectare de pășune, 
practic întreaga suprafață de 
pășune a regiunii București se 
află în grija tineretului.

— 826 hectare teren de 
dealuri au fost terasate 
plantate cu vii și livezi
pomi. Valoarea lucrărilor efec
tuate de tineri prin muncă pa
triotică numai în agricultură 
a fost în 1965 de peste 24 mi
lioane lei.

Din care cîmpie să începem 
reportajul nostru ? Despre ce 
organizații U.T.C. să vorbim 
mai întîî, care dintre acestea 
au mai mari merite ? Tuturor 
li se cuvin laude ! Tinerii din 
comunele 
au irigat 
tică — cu 
Suhaia — 
cu porumb care a făcut 
crească recolta 
de porumb la

Organizațiile 
satele Ceacu, 
Dichiseni, raionul Călărași au 
excavat 200 000 m.c. de pămînt 
— pentru săparea șanțurilor 
de irigare a 500 hectare de 
pășune — făcînd să crească 
producția de masă verde pînă 
la 25 000 kg la hectar.

Tinerii din cele două coope
rative agricole ale comunei Iz
voarele au ridicat prin muncă 
patriotică un baraj pentru a- 
cumularea apelor din ploi și 
zăpezi. Au fost irigate astfel 
încă 6 hectare de la grădina 
de

Suhaia și Piatra 
prin muncă patrio- 
apa adusă din lacul 
20 hectare cultivate 

să 
cu încă 300 kg 
ha.

U. T. C. din 
Ulmu, Roseți,

Cu un 
popular 
consfătuire de lucru a coman
damentului muncii patriotice. 
Se discuta despre realizarea o- 
biectivelor de înfrumusețare a 
orașului, se analizau noile 
propuneri. Locul al 2-lea, ob
ținut cu un an în urmă, în în
trecerea patriotică între orașe
le raionale, reprezenta un 
îndemn la sporirea preocupării 
pentru continua înfrumuseța
re și buna gospodărire a ora
șului. Secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.C solicită ca a- 
menajarea locului numit „Sel- 
ke“ să fie încredințată tinere
tului. Era o îndrăzneală. „Sel- 
ke“ însemna un adevărat mai
dan, plin de gropi și mărăcini.

...Primii au sosit pe acest 
șantier al muncii patriotice 
tinerii de la Tehnoutilaj. Pu
teau fi recunoscuți ușor. în
totdeauna la munca patriotică 
vin cu drapele, cu acordeoane, 
cîntînd. Au venit apoi tinerii 
de la cooperativa „Voința", de 
la IRTA, IRE, de la Liceul a- 
gricol. Se muncea cu elan. 
Camioanele cărau păm.întul 
pe care tinerii îl împrăștiau 
în gropile ce dispăreau una 
după alta. Se tăiau mărăcinii, 
mușuroaiele. Fetele de la fa
brica de confecții, greblau iar
ba, finisau aleile. Elevii de la 
Liceul Dr. Petru Groza, de la 
școala tehnică sanitară au 
plantat pomii ornamentali, cel 
de la Tehnoutilaj — nelipsiți 
în nici una din zilele în care 
s-a lucrat 
din lemn 
și mese.

„Seike“ 
înfățișarea. Prin muncă 
ziastă, rodnică, s-a transfor
mat într-un 
agrement.

aici — confecționau 
de mesteacăn

și-a schimbat

băncl

acum 
entu-

atrăgător loc de

legume.

TREI VEDERI

DIN ȚARA
Unul din cititorii noștri, po

sesor al unei frumoase colecții 
de ilustrate, ne-a smuls pro
misiunea ca la fiecare depla
sare să-i trimitem cîte-o ve
dere. îi expediem deodată trei 
vederi, din trei orașe diferite. 
Iată-Ie :

Am privit orașul de sus, de 
la capătul drumului ce urcă în 
serpentine pînă la creștetul 
Cozlei, de unde se dezvăluie 
în toată splendoarea sa. De-a- 
ici ai impresia că bătrînul turn 
al lui Ștefan cel Mare și se
mețele turnuri cu 8, cu 10 e- 
taje care i s-au alăturat în ul
timii ani, se iau la întrecere 
cu cele trei masive din jur ; 
de-aici privind în lungul nou
lui bulevard „al chimiei“ spre 
Săvinești și Roznov descoperi 
explicația noului puls al 
șului Piatra Neamț.

„Valoarea lucrărilor de 
frumusețare a străzilor, a
tierelor, efectuate prin muncă 
patriotică în 1965 — an în care 
orașul nostru a obținut pre
miul al 2-lea în întrecerea pe 
țară — s-a ridicat — ne spune 
tovarășul Ștefan Gavrilescu, 
vicepreședinte al Sfatului 
popular orășenesc, la 11 271 970 
lei. Contribuția tineretului, 
mobilizat de organizațiile 
U.T.C., a fost deosebită. Orga
nizați pe brigăzi, pe întreprin-

ora-

în-
car-

★
fost coborîte 

schelele șantierelor și între 
blocurile terminate au apărut 
florile. A fost înlăturat molo
zul, au fost amenajate alei, 
s-a semănat iarbă, s-au plantat 
pomi, flori. „Am lucrat aici și 
noi“ — ne spune Dumitru Mă- 
rescu de la Uzina mecanică, 
care s-a oferit să ne precizeze 
locurile unde tovarășii săi de 
muncă, tineri constructori de 
nave, și-au adus în clipele 
libere, prinosul la frumusețea 
orașului.

Străbatem mai departe stră
zile Severinului. Pe bulevarde
le Republicii, Tudor Vladimi- 
rescu, în centrul unde bătrî- 
nilor castani li s-au alăturat 
în această primăvară încă 
2 000 de pomi ornamentali și 
zeci de mii de flori și tranda
firi, avem senzația că am pă
truns într-o adevărată grădi
nă. Ne plimbăm de-a lungul 
falezei, pe la Turnul lui Sever, 
pe la ruinele vechiului pod 
roman, și remarcăm haina 
nouă pe care a îmbrăcat-o 
malul apei, taluzat prin mun
că patriotică în cursul acestui 
an. Pretutindeni, tînărul nos
tru însoțitor ne dă aceeași 
laconică explicație : „Am lu
crat și aici“.

„Am lucrat aici“ înseamnă 
însă, pentru cei peste 1 000 de 
tineri de la Uzina mecanică, 
aproape 50 000 de ore de mun
că, pe care le-au luat din 
timpul lor liber și le-au dă
ruit frumuseții orașului. „Am 
lucrat aici“ înseamnă pentru 
tinerii locuitori ai Severinului 
550 000 de ore de muncă, 
800 000 de lei economii care 
reprezintă contribuția lor la 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașului, la cîștigarea locului 
I pe țară în întrecerea patri
otică între orașe pe anul 1965.

Abia au

APELE DIN ClMPIE
Părăsim ținuturile cu aer 

tare al pădurilor de munte și 
coborîm la șes pe cîmpiile Vlă- 
siei, Neajlovului și Deliorma- 
nului, altădată codri seculari 
din care astăzi nu au mai ră
mas decît legendele. Acum, pe 
aici se întind lanuri de grîu 
și porumb, pasc turme de vite, 
fumegă turnurile înalte ale

***¥★*+*+*+***++*+*+++*+*.1,.*+*
LALEAUA NEAGRA
scop 

rulează la 
14,15 în 
18,45» 21).

AVENTURA 
rulează la 
17,45; 
15» 17,45» grădină — 20,30).

FANFAN LA TUL1PE 
rulează la Capitol (orele 9,15» 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21; gră
dină — 20,15), Tomis (orele 9» 
11,15» 13,30» 16; 18,15; 20,45).

WINNETOU — ambele serii 
rulează la Crîngași (orele 15,45i 
19,15,

WINNETOU — cinemascop — (se
ria a ll-a) — 1 Mai 1966

rulează la Colentina (orele 16» 
18,15» 20,30).

OTTO 1ULIEV1C1 SCHMIDT — 
NINGE — TRACTORUL 66 — 
PAVL1K

rulează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare).

NU PLÎNGE. PETER — cinemascop 
rulează la Unire* (orele 16i 
18,15).

cinema-

Dacia (orele 9,45 » 
continuare , 16,30»

Buzeștl (orele 15i
20,30), Rahova (orele

FERICIREA ÎN TRAISTĂ — 
rulează la Flacăra (orele 15,30» 
18; 20,30), Flamura (orele 9,15» 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 — 
Completare — Două săptămînl 
în Yemen).

INSPECTORUL — Katiușa 
rulează la Vitan (orele 16, 
18,15).

SOȚIE FIDELĂ — Buhara Ural 
rulează la Arta (orele 8,45; 11» 
13,15; 15,30; 17,45; 20), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30» 15,45» 
18.15; 20,45 — Completare —■ 
Ilustrație la Don Quijote), Flo- 
îeasca (orele 11,45» 14» 16,15» 
18,30» 20,45).

FOST CÎNDVA HOȚ
Rășinari

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează la Volga (orele 9| 
11,15; 14» 16,15; 18,45» 21), Clu
bul Uzinelor Republica (orele 
10,30» 15» 17,30» 20).

clne-

U.T.C. a analizat aportul tincre-De curînd, biroul C.C. al
tului la acțiunile de muncă patriotică desfășurată în anul 
1965, stabilind totodată măsurile menite să ridice această 
activitate pe o treaptă superioară. Astfel și pe viitor tinerii 
vor fi chemați să-și aducă contribuția Ia acțiunile întregului 
popor pentru înfrumusețarea orașelor și satelor. Un mare 
accent se va pune pe colectarea și predarea deșeurilor me
talice și a fierului vechi, organizîndu-se cu acest prilej am
ple acțiuni de masă. Principala acțiune a tinerilor în do
meniul silviculturii o va constitui participarea Ia lucrările 
de împădurire. în agricultură se vor organiza acțiuni pentru 
redarea în cultură a noi terenuri, amenajarea unor suprafețe 
pentru irigații și executarea lucrărilor pentru creșterea pro
ductivității pășunilor și fînețelor naturale. Totodată, în 
funcție de specificul local, tineretul este chemat să-și aducă 
contribuția la realizarea unor lucrări de folos obștesc, la 
construirea de obiective social-culturale și sportive.

Multe organizații U.T.C. din satele și orașele patriei transa 
mm acum în fapte aceste importante măsuri.

N. ARSENIE
I. MARCOVICI

P. AIOANEI

FURAJELE
(Urmare din pag. I)

A
mascop 

rulează la Munca (orele 10> 15| 
17,30, 20).

MUNCILE LUI HERCULB 
rulează la Popular (Orele 10,30» 
16» 18,30» *“

DEPĂȘIREA
rulează
15,43, 18,

2l).

la Cosmo» (orela 
20,15).

SÎMBATA 11 IUNIE
19. Telejurnalul; 19,15 : Sea

ră de balet pentru tineretul 
școlar; 20,05. Tele-enciclopediă; 
21,45. Mic concert de muzică 
ușoară : 22,15. Film : Sfîntul; 
23,OS. Telesport; 23,15. Tele
jurnalul. Buletinul meteorolo
gic.

O contribuție importantă, la 
această acțiune o pot aduce 
tinerii mecanizatori prin folo
sirea cu întreaga capacitate a 
cositorilor mecanice, a combi
nelor pentru siloz, tocătoare
lor. greblelor.

în cooperativele agricole 
este necesar să se asigure 
funcționarea și folosirea tutu
ror ventilatoarelor pentru us
care. în același timp, să se 
pregătească toate condițiile 
impuse de succesiunea cultu
rilor în conveerul verde.

O
tate 
rea 
turale. Tradițional de 
tinerii au adus și aduc o pre
țioasă contribuție la buna 
desfășurare a acestei acțiuni. 
Le revine, deci, organizațiilor 
U.T.C. datoria de mare impor
tanță de a mobiliza tineretul 
la lucrările de îngrijire și re
facere a pajiștilor naturale, 
acțiunile organizîndu-se, pe 
baza recomandărilor specialiș
tilor, de-a lungul întregului 
ciclu de vegetație, și nu nu
mai o singură dată la începu
tul primăverii.

lucrare de mare însemnă- 
economică este întreține- 
pășunilor și fînețelor na- 

~ ................ acum,
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F e s duri
Ambasadorul

României primit 
de G. Kallai

• LA 10 IUNIE, Gyula Kal- 
lai, membru al Biroului Poli
tic al C. C. al P. M. S. U., 
președintele Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, l-a primit 
pe Mihail Roșianu, amba
sadorul Republicii Socialis
te România la Budapesta, cu 
prilejul plecării sale definiti
ve din R. P. Ungară.

A avut loc o convorbire, ca
re s-a desfășurat într-o atmos
feră de caldă prietenie.

M. Shehu l-a primit 
pe ambasadorul 

României
® La 10 IUNIE, președinte

le Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Albania, 
Mehmet Shehu, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Tirana, 
Manole Bodnaraș, în vizită de 
prezentare.

La primire a participat Reiz 
Malile, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Al
bania.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire prietenească.

® MINISTERUL Afacerilor 
Externe al Republicii Popu
lare Democrate Coreene a 
dat publicității la 10 iunie o 
declarație în care condamnă 
„reuniunea ministerială a ță
rilor din Asia și din zona 
Oceanului Pacific“, care ur
mează să se deschidă la 14 iu
nie la Seul. Scopul acestei 
reuniuni, se subliniază în de
clarație, este crearea unui 
nou bloc militar agresiv în
dreptat împotriva țărilor so
cialiste și a popoarelor din 
Asia și din zona Oceanului 
Pacific.

9 TRIBUNALUL Militar 
din Sao Paulo (Brazilia) a 
intentat un proces împotriva 
unor activiști de frunte ai 
Partidului Comunist Brazilian, 
ai sindicatelor și ai unor or
ganizații progresiste de masă 
sub acuzația de pretinse „cri
me împotriva securității na
ționale“. Tribunalul militar 
a condamnat în contumacie 
la 14 ani închisoare pe cunos
cutul fruntaș al mișcării co
muniste, Luis Carlos Prestes, 
președinte de onoare al 
Partidului Comunist Brazilian.

9 IERI s-au încheiat lucră
rile Congresului al Vl-lea al 
Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia.

Viziîa ministrului 
român 

al poștelor și 
telecomunicațiilor 

în franța
PARIS 10 —Corespondentul 

Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Vineri a avut loc 
o întrevedere între ministrul 
francez al poștelor și teleco
municațiilor, Jacques Marette, 
și Mihai Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care face o vizită în 
Franța la invitația ministru
lui francez al poștelor și tele
comunicațiilor.

Reprezentantul României la 0. I. II. 

și-a prezentat scrisorile de acreditare
NEW YORK 10 (Agerpres). 

— La 9 iunie a.c., Gheorghe 
Diaconescu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar, 
reprezentant permanent al 
Republicii Socialiste România 
pe lîngă O.N.U., și-a prezen
tat scrisorile de acreditare se-

cretarului general al O. N. U., 
U Thant.

La ceremonia înmînării a 
fost de față Pierre de Meule- 
meester, șeful Protocolului 
O.N.U.

Cu această ocazie, Gheorghe 
Diaconescu și U Thant au 
avut o convorbire cordială.

Succesul „Naționalului“ 
bucureștean la Belgrad
BELGRAD 10 — Corespon

dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : După primul spec
tacol de joi seara cu piesa „O 
scrisoare pierdută“, la care au 
asistat Milan Vukoș, secretar 
pentru problemele culturale 
al R.S. Serbia, reprezentanți ai 
Secretariatului de Stat pentru 
Afacerile Externe al R.S.F. Iu
goslavia, ai vieții culturale și 
artistice din Belgrad, precum 
și Aurel Mălnășan, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, colectivul Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale", din București a pre
zentat vineri seara piesa

„Moartea unui artist“ de Horia 
Lovinescu.

„Turneul Teatrului Național 
din București reprezintă un 
eveniment cultural excepțio
nal, deoarece este primul con
tact mai însemnat dintre tea
trul român și cel iugoslav. Mă 
bucur că de la prima întîlnire 
cu publicul belgrădean, acesta 
a avut un mare succes“, a 
declarat directorul Teatrului 
Național din Belgrad, Goiko 
Miletici, după spectacolul de 
joi seara, în timpul căruia ar
tiștii români au fost aplaudați 
la scenă deschisă în nenumă
rate rînduri de publicul din 
capitala Iugoslaviei.

R. P. CHINEZĂ : Noua centrală hidroelectrică de pe cursul 
superior al fluviului Manass

Congresul P. P. R. M.
ULAN BATOR. 10 — Tri

misul special Agerpres, Silviu 
Podină, transmite : în cadrul 
dezbaterilor pe marginea do
cumentelor prezentate celui 
de-al XV-lea Congres al Parti-

dului Popular Revoluționar 
Mongol, la 10 iunie au luat 
cuvîntul J. Lhahgvasuren, mi
nistrul pentru problemele ar
matei populare, M. Dughersu- 
ren, ministrul afacerilor exter
ne și alți delegați.

lupte violente 
în Vietnamul de sud

SAIGON 10 (Agerpres). — 
Lupte violente au reizbucnit 
joi seara în jungla din zona 
platourilor centrale sud-viet- 
nameze. între forțele patriotice 
și parașutiștii americani. Co
respondenții agențiilor de 
presă transmit că patrioții au 
atacat prin surprindere trei 
companii de parașutiști ame
ricani trimise încă de miercuri 
în urmărirea lor. în cursul 
luptelor, două companii ame

ricane au fost încercuite timp 
de mai multe ore de patrioți. 
Numai intervenția masivă a 
aviației americane a permis 
degajarea companiilor ameri
cane, care au suferit pierderi 
însemnate. Un purtător de 
cuvînt militar american a pre
cizat că la aceste ciocniri a 
fost remarcată participarea 
unor efective mari de patrioți.

Vineri, luptele au fost și 
mai violente. Corespondenții 
agențiilor americane de presă

transmit că au fost trimise noi 
efective de parașutiști pentru 
a rezista atacurilor patrioților.

Purtătorul de cuvînt militar 
american semnalează declan
șarea unei noi operațiuni și în 
sectorul plantațiilor de la Loc 
Ninh și Quan Loi din provin
cia Binh Long (la 80 km nord 
de Saigon). O coloană ameri
cană, formată din mai multe 
care blindate, a căzut într-o 
ambuscadă organizată de pa
trioți.

Congresul a fost salutat de 
șefii delegațiilor partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Liban, Grecia, Chile, Nepal, 
Spania, S.U.A., Elveția, Aus
tria, India, Africa de sud, Fin
landa, Venezuela, Siria, Izrael.

Delegația Partidului Comu
nist Român, în frunte cu 
Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., a vizitat la 10 
iunie fosta reședință a hanilor 
mongoli, în prezent muzeu. 
Delegația română a făcut, de 
asemenea, o vizită Ia Școala 
de muzică și coregrafie din 
Ulan Bator, unde a fost întîm- 
pinată de Ț. Punțagnorov, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Lodoidamba, 
prim-Iocțiitor al ministrului 
culturii al R.P. Mongole.

CHICAGO: „Aduceți tinerii din Vietnam!“

Un adevărat flagel 
s-a abătut asupra 
tineretului american. 
Numele lui se reduce 
la trei inițiale : L.S.D. 
Un comitet special al 
Camerei Reprezen
tanților anchetează 
de aproape o lună 
„Afacerea L.S.D.“ De 
tot atîta timp, două 
comisii senatoriale 
(pentru sănătate și 
comerț) au pe agenda 
dezbaterilor lor cele 
trei faimoase inițiale.

L.S.D. este denumi
rea comună, comer
cială a unui nou drog 
apărut pe piața ame
ricană a stupefiante
lor. O publicație de 
specialitate din Bos
ton descrie în urmă
torii termeni efectele 
drogului: „Odată o- 
bișnuită cu L. S. D. 
victima suferă o ra
pidă dezaxare min
tală, care o duce la 
nebunie. Zdruncina
rea sistemului nervos 
este atît de perni
cioasă îneît este im
posibilă o revenire 
la normal“.

Aproximativ 10 la 
sută din studenții a- 
mericani — semna
lează într-un repor- 
taj-anchetă PARIS 
MATCH — au deve

nit „obișnuiți" ai 
noului stupefiant. Un 
oarecare Timothy 
Leary, doctor în psi
hologie, a organizat 
o „sectă a consuma
torilor L.S.D.“ care 
face „voiaje colective 
dincolo de hotarele 
rațiunii". Doctorul 
Leary a creat o așa- 
numită „Federație a 
libertății interioare",

au voiajat în ultimele 
două luni „dincolo 
de hotarele rațiunii“ 
au eșuat în spitalele 
și clinicile de psi
hiatrie din New 
York.

In spatele diferite
lor „secte" și „orga
nizații" pentru răs
pândirea drogurilor, 
în spatele propagan
dei sistematice care

grupînd consumatorii 
de droguri. El patro
nează, de asemenea, 
un centru de „infor
mații psiho-medicale" 
care, pe baza unei 
substanțiale remune
rații, indică amato
rilor formula chimică 
a L.S.D.-ului. Rezul
tatul acestei intense 
și multilaterale acti
vități a lui Leary 
poate fi evaluat din 
următoarea conclu
zie statistică: aproa
pe 80 de clienți ai 
„sectei L.S.D." care

îndeamnă la „călăto
rii în neant" stau 
cîțiva „regi ai stupe
fiantelor" din New 
York, Chicago și 
Boston. Mirosind be
neficii grase, ei au 
abandonat marijuana, 
heroina și opiumul. 
Căci, dacă un gram 
de heroină le aduce 
un cîștig de 80 de 
dolari, un gram de 
L.S.D. înseamnă un 
profit net de 20 000 
dolari. Unul din bossii

afacerilor cu stupe
fiante, Roy Bardner, 
a ținut să-și exprime 
în public entuzias
mul. El a declarat 
reporterilor lui CHI
CAGO TRIBUNE: 
„Prevăd L.S.D.-ului 
un viitor nemaipo
menit... E o afacere 
fantastică“. Afacere 
fantastică și studenți 
în casele de nebuni 1

Referindu - se la 
anchetele din comi
siile Congresului, 
NEW YORK TIMES 
nota: „Expertizele 
și rapoartele medica
le pledează pentru o 
acțiune foarte ener
gică. între medici și 
marile gang-uri care 
controlează piața stu
pefiantelor este greu 
însă de prevăzut cine 
va cîștiga partida“. 
Dată fiind competen
ța influentului coti
dian american, nu 
avem motive să pu
nem în dubiu pesi
mismul ce se degajă 
în ce privește pers
pectiva unei eventua
le ofensive împotriva 
traficului cu L.S.D.

EM. RUCĂR

„Aduceți înapoi tinerii noștri din Vietnam!“ 
Sub această lozincă s-a desfășurat la Chicago 
o demonstrație a populației împotriva agresiunii 

Statelor Unite în Vietnam

Conferința de presă

a cancelarului Erhard
BONN 10 (Agerpres) — 

Cancelarul R.F.G., Erhard, a 
ținut vineri o conferință de 
presă în care s-a referit la 
diversele aspecte ale politicii 
externe a țării sale. El a făcut 
cunoscut că a adresat un mesaj 
personal generalului de Gaulle, 
în care își expune părerile 
asupra problemei staționării 
trupelor franceze pe terito
riul vest-german. Cancelarul 
a declarat că tratativele 
franco-vest-germane vor tre
bui duse paralel — „în sensul 
matematic al cuvîntului“ 
cu cele care se vor desfășura 
între Franța și N.A.T.O. pri
vind rolul atlantic al acestor 
trupe și a subliniat că dorește 
să fie găsite „mijloacele care 
să permită trupelor franceze 
să rămînă, chiar fără inte
grare, pe teritoriul vest-ger
man“. Vorbitorul a anunțat că 
o reglementare provizorie va 
fi realizată printr-un schimb

Adunarea organizațiilor 
membre ale F. M. T. D.

După ce a adresat un cald 
salut participanților la Adu
nare, precum și organizației 
gazdă — Uniunea Tineretului 

I Comunist Dimitrovist, vorbi
torul a arătat că tineretul zile
lor noastre trăiește într-o 
lume în continuă transformare 
revoluționară. El constituie o 
parte însemnată în cadrul 
uriașelor forțe care pe între
gul pămînt se ridică la luptă 
hotărîtă împotriva imperialis
mului și colonialismului, pen
tru libertate, independență 
națională, pentru pace între 
popoare, democrație și progres 
social, joacă un rol tot mai 
activ în transformările înnoi
toare și prefacerile social- 
economice ale societății con
temporane.

Răspunzînd năzuințelor și 
intereselor tineretului de pre
tutindeni, cea de a VII - a 
Adunare a F.M.T.D. e chemată 
să contribuie la întărirea so
lidarității forțelor progresiste 
cu lupta popoarelor și tinere
tului împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru libertate și 
independență națională, la 
creșterea solidarității cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, 
împotriva agresiunii imperia
lismului american, pentru res- 

Ipectarea dreptului popoarelor 
de a-și hotărî singure soarta 
fără nici un amestec din afară.

Tineretul român condamnă 
cu hotărîre intervenția și 
amestecul imperialist în trebu
rile interne ale popoarelor, își 
afirmă solidaritatea cu lupta 
dreaptă a tineretului și po
poarelor împotriva oricăror 
atentate la adresa suveranită
ții lor, pentru cucerirea liber
tății, apărarea și consolidarea 
independenței naționale. Tine
retul român sprijină cu hotă
rîre politica externă a P.C.R. 
și a Guvernului Republicii 
Socialiste România, politică la 
baza căreia stau ca temelie 
trainică respectarea princi
piilor suveranității și indepen
denței naționale, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în tre
burile interne, avantajul re
ciproc.

Reflectînd dorința arzătoare 
a tinerilor de a trăi într-un 
climat de pace și înțelegere 
între popoare, pentru a-și 
putea dedica energia și pu
terea de muncă cauzei pro
gresului neîncetat al societății, 
tineretul român, alături de 
întregul popor, se pronunță 
pentru încetarea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezar
mării, pentru lichidarea blocu
rilor militare, interzicerea ar
melor nucleare și distrugerea 
totală a stocurilor existente, 
desființarea bazelor militare 
și retragerea trupelor aflate 
pe teritoriul altor state, pentru 
crearea de zone denuclearizate 
și folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice.

După ce a prezentat succint 
preocupările actuale ale tine
retului român, tovarășul Petru 
Enache a arătat în continuare :

ȘEDINȚA
SOFIA 10. (Prin telefon 

de la trimisul nostru spe
cial EUGENIU OBREA :) 

La Universitatea din So
fia au continuat în cursul 
zilei de vineri, lucrările ce
lei de a Vll-a Adunări a 
organizațiilor membre ale 
F.M.T.D.

în cursul ședințelor care 
au durat pînă noaptea tîr- 
ziu, pe marginea rapoarte
lor prezentate, au luat cu
vîntul numeroși partici- 
panți. Au vorbit reprezen
tanți ai organizațiilor de 
tineret din R.P. Mongolă, 
Iran, Izrael, R.P.D. Core
eană, Ceylon, Argentina, 
Indonezia și altele.

Cuvîntarea tovarășului Petru hache, 
prim-secretar al C. C. al II. T. C.

Realizările aspirațiilor ti
nerei generații, apărarea inte
reselor sale vitale și cucerirea 
revendicărilor legitime, înde
plinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce-i revin în lumea 
contemporană, impun ca un 
imperativ major făurirea și 
întărirea continuă a unității 
mișcării internaționale de ti
neret sub steagul luptei împo
triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru eliberare și indepen
dență națională, democrație și 
progres, pace și un viitor mai 
bun.

Experiența diferitelor orga
nizații naționale, ca și a 
F.M.T.D., a întregii mișcări 
internaționale de tineret, de
monstrează că unitatea de 
luptă e posibilă atunci cînd 
există dorința sinceră de a 
așeza la temelia ei un fun
dament real și constructiv, 
făurit prin voința comună de 
a contribui la realizările idea
lurilor și năzuințelor vitale 
ale tinerel generații. F.M.T.D. 
are menirea să contribuie la 
făurirea și întărirea unul pu
ternic front de luptă al ti
nerei generații de pretutin
deni, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neoco
lonialismului, pentru eliberare 
și independență națională, 
pentru pace, democrație și 
progres social, în strînsă legă
tură cu lupta pentru cucerirea 
și apărarea drepturilor și re
vendicărilor sale legitime ca : 
dreptul de a avea organizații 
proprii, dreptul Ia muncă, 
odihnă, protecția muncii, drep
tul la învățătură, calificare 
profesională, salarii egale la 
muncă egală, asigurarea con
dițiilor necesare dezvoltării 
aptitudinilor și personalității 
sale.

în același timp, cadrul ne
cesar consolidării și dezvoltă
rii unității în mișcarea inter
națională de tineret îl consti
tuie respectarea strictă a prin
cipiilor independenței și auto
nomiei organizațiilor, egalită
ții în drepturi și respectului 
reciproc.

U.T.C. acordă o deosebită 
atenție problemelor unității de 
luptă a mișcării internaționale 
de tineret. U.T.C. a depus 
toate eforturile și militează 
neobosit pentru a-și aduce 
contribuția la apărarea și în
tărirea acestei unități în nu
mele intereselor fundamentale 
ale tinerei generații.

Mai departe, vorbitorul a 
spus : în înfăptuirea și întă
rirea unității de acțiune a 
mișcării internaționale de ti-

DE VINERI
Consiliul Național al 

Păcii din R.P. Bulgaria a 
transmis un salut Adunării 
F.M.T.D. în numele Con
siliului Mondial al Păcii.

In legătură cu represiu
nile împotriva studenților 
din Panama și Bolivia, s-a 
dat citire unor telegrame 
de protest. Cei prezenți 
și-au exprimat solidarita
tea cu lupta studenților 
din Panama și Bolivia.

Lucrările celei de a 
VII-a Adunări a organiza
țiilor membre ale F.M.T.D. 
se vor desfășura începînd 
de sîmbătă în cadrul unor 
comisii.

neret, Federația Mondială a 
Tineretului Democrat, ca or
ganizație internațională a ti
neretului, are de îndeplinit un 
rol important. Pentru a se 
bucura de prețuire și respect 
mereu mai înalte din partea 
organizațiilor membre și a 
altor organizații de tineret, 
F.M.T.D. trebuie să-și defi
nească cu claritate rolul și ca
racterul său în mișcarea in
ternațională de tineret, astfel 
îneît prin activitatea și obiec
tivele sale să răspundă cerin
țelor și preocupărilor tinere
tului în perioada contempora
nă, aspirațiilor sale spre 
libertate, progres social și un 
viitor luminos.

Respectarea strictă a drep
tului fiecărei organizații mem
bre de a-și stabili în mod 
independent programul și 
obiectivele sale, constituie ca
lea sigură pentru întărirea or
ganizațiilor naționale de ti
neret și implicit a F.M.T.D., 
care, potrivit rolului și carac
terului său, are menirea de a 
coordona acțiunile acestor or
ganizații pe bază de obiective 
comune.

Pornind de la faptul că 
F.M.T.D. este prin menirea sa 
organizație internațională care 
trebuie să contribuie la întă
rirea unității de luptă a orga
nizațiilor de tineret pe baza 
unei platforme acceptabile 
pentru toți, în care nimeni nu 
ar trebui să-și impună punc
tul de vedere, U.T.C. consi
deră că atît hotărîrile adop
tate cît și acțiunile internațio
nale ale Federației trebuie 
să constituie rodul discu
țiilor sincere, bazate pe încre
dere și respect reciproc, pe 
respectarea opiniilor și păreri
lor oricărei organizații, și re
prezintă manifestarea voinței 
unanime a tuturor membrilor.

Vorbitorul a subliniat în 
continuare: Creșterea conti
nuă a rîndurilor F.M.T.D., 
sporirea influenței sale în miș
carea internațională de tineret 
necesită îmbunătățirea forme
lor și metodelor de muncă ale 
Federației noastre, a organelor 
sale executive, care să ducă 
la statornicirea unui climat 
prielnic colaborării organiza
țiilor membre, la dezbaterea 
în spirit constructiv a proble
melor vitale ale mișcării de 
tineret.

Unitate de acțiune reală în 
cadrul organizațiilor interna
ționale, cum e și F.M.T.D., 
poate fi numai aceea care se 
realizează pe bază de convin
gere și încredere reciprocă, pe 
relații de egalitate, pe consul
tarea și respectarea opiniei 
fiecărei organizații.

După ce a făcut propuneri 
pentru îmbunătățirea statutu
lui F.M.T.D., conducătorul de
legației U.T.C. a subliniat în 
încheiere:

Exprimînd năzuințele tine
retului patriei noastre, U.T.C. 
își va aduce contribuția la 
creșterea prestigiului F.M.T.D., 
la înfăptuirea unității de ac
țiune a tineretului de pretu
tindeni, indiferent de convin
gerile politice, filozofice și 
religioase, pe platforma luptei 
pentru apărarea intereselor 
vitale și satisfacerea revendi
cărilor tinerilor pentru li
bertate și independență națio
nală, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo
nialismului, pentru pace, de
mocrație și progres social.

Cuvîntarea tovarășului Petru 
Enache a fost viu aplaudată.

de scrisori, începînd de la 1 
iulie, data retragerii forțelor 
franceze de sub comandamen
tul N.A.T.O. Totodată, el a 
spus că are intenția de a se 
întîlni cu președintele S.U.A., 
Johnson, în iulie sau începutul 
lui august, la Washington. 
Cancelarul și-a manifestat do
rința de a avea întrevederi și 
cu conducătorii sovietici.

Răspunzînd unei întrebări 
cu privire la relațiile diplo
matice dintre R.F.G. și țările 
socialiste din Europa, cancela
rul Erhard a declarat că nu a 
venit încă timpul pentru 
aceasta. „Cred, a spus el, că 
după o nouă dezvoltare a 
relațiilor economice, culturale 
și umane, lucrurile.se vor ma
turiza într-un mod pozitiv". 
Șeful guvernului vest-german 
s-a pronunțat pentru convor
biri bilaterale și „pe o scară 
largă“ cu țările Europei răsă
ritene.

Destituirea din 
funcție, cu priva
rea de drepturi 
politice pe timp 
de 10 ani a gu
vernatorului sta
tului brazilian Sao 
Paulo, a constituit 
în fapt ruperea 
unui vechi con
tract care lega pe 
mareșalul Castello 
Branco de Adhe- 
mar de Barros, 
omul care a jucat 
un rol din cele 
mai active la în
lăturarea guver
nului Goulart în 
martie 1964. La 
începutul săptă- 
mînii, în capitala 
braziliană circulau 
zvonuri potrivit 
cărora măsura 
adoptată împotri
va lui Barros ar 
fi legată de impli
carea acestuia 
într-o serie de 
afaceri financiare 
dubioase, în baza 
cărora autoritățile 
puteau emite chiar 
un mandat de 
arestare. însă, po

trivit unor obser- versal și direct de președintele 
vatori, motivul ca- în alegerile pre- Branco, netezind 
re s-ar apropia zidențiale și de astfel drumul 
mai mult de situa- guvernator, care candidatului ofi- 
ția reală ar fi opo- urmează să se cial la postul de 
ziția pe care desfășoare în guvernator, de- 
Adhemar de Bar- toamna acestui putatul Abreu 
ros a opus-o po- an. Sobre. Ziarul citat
liticii președinte- Decretul privind sublinia ideea că 
lui Braziliei în- demiterea lui Bar- înlăturarea din 
cepînd cu lunile ros și înlocuirea viața politică a 
imediat următoa- lui (pînă la de- unui politician

SUBSTRATUL

„CAZULUI BARROS“
re înlăturării lui semnarea noului care a contribuit 
Goulart. In cercu- guvernator în la instalarea lui 
rile politice din toamnă) cu vice- Branco nu poate 
Brasilia se afirmă guvernatorul La- rămîne fără ur
că acest conflict udo Nattel se ex- mări mai ales da- 
a luat proporții în plică, după păre- torită „numeroa- 
ultimul timp ca rea ziarului „LE sel6r și puternice- 
urmare a lanțului MONDE", prin lor relații“ pe 
de acte instituțio- dorința guvernului care fostul guver
nate decretate de federal „de a se. nator le are cu 
mareșalul Branco, elibera cu orice unele cercuri mi- 
acte care au cui- preț de un om litare și politice 
minat cu abolirea care și-a procla- (se amintește de 
sufragiului uni- mat opoziția“ față generalul Amaury

Kruel, comandan
tul armatei a doua 
cu sediul la Sao 
Paulo și expre- 
ședintele Kubi- 
tschek).

Observatorii po
litici nu exclud 
posibilitatea ca 
odată cu dispa
riția din viața po
litică a lui Barros 
să fie emise noi 
decrete prin care 
să fie anulate 
mandatele altor 
deputați și guver
natori care fac 
opoziție ' politicii 
guvernului preșe
dintelui Branco. 
Eventualitatea a- 
doptării unor a- 
semenea măsuri 
ar face ca incer
titudinile de pe 
scena politică bra
ziliană să crească 
și mai mult, con
tribuind la apa
riția unor noi 
semne de tensiune 
la numai opt săp
tămâni înaintea 
alegerilor.

I. T.
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