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Vizita conducătorilor dc partid $1 dc stat
! Plaiurile argeșene au îmbrăcat 

Cele mai alese straie de sărbătoa
re. Ieri, 10 iunie, la primele 
ore ale dimineții, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Maxim Bergheanu, 
Vasile Vîlcu, Manea Mănescu și 
Hie Verdeț, au sosit în Ar
geș pentru a vizita orașele și sa
tele acestei frumoase regiuni, pen
tru a discuta cu conducătorii or
ganelor locale de partid și de stat, 
cu harnicii oameni ai muncii argeșeni 
asupra modului cum sînt înfăptuite 
hotărîrile Congresului al IX-lea al 
PsC.R. și a stabili obiectivele in
dustriale noi, care vor contribui la 
dezvoltarea regiunii în anii actua
lului cincinal. De pe crenelurile de 
granit ale Făgărașului, de pe cul
mile îmbrăcate în falnici codri de 
brazi, de pe dealurile domoale, cu 
live și vii, din cîmrpiile încărcate 
de holde și sonde au pornit din 
vreme soli, mii de soli, pedeșțri și 
călări așteptîndu-i la hotarul regiu
nii pe oaspeții dragi. Apropierea 
oaspeților e vestită, încă din zare, 
prin sunete de bucium și corn. Este 
salutul acestui pămînt al Basarabi- 
k>r, leagăn al întemeierii Țării Ro
mânești. Un arc de triumf, sprijinit 
în obeliscurile a două sonde îm
brăcate în ghirlande de flori, ex
primă simbolic noile bogății ale 
regiunii. Pe frontispiciu sînt înscri
se cuvinte de bun sosit la adresa 
conducătorilor de partid și de stat, 
cuvinte de glorie Ia adresa parti
dului iubit.

venît In întîmpinare la hotar 
tovarășii Petre Duminecă, prim-se- 
cretar al Comitetului regional P.C.R 
Argeș, Constantin Sandu, președin
tele Sfatului popular regional, nu
meroși reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești. Potrivit tradi
ției, pîinea și sarea, ploștile înflo
rate sînt oferite înalților oas
peți de către bătrînul Ma
rin Vasilescu din Ludești, în
soțit de alți podgoreni de o vîrs 
tă cu el. Gustînd din ploscă, tova
rășul Ceaușescu răspunde urărilor 
prin cuvinte de datină: „La mulți 
ani și bine v-am găsit, prieteni!". 
Cîteva sute de tinere fete, îmbră
cate în mîndre costume argeșene, 
Ii înconjoară pe conducătorii de 
partid și de stat, dăruindu-le ma
rame de borangic și flori. Și-au dat 
înțîlnire, prin frumoasele straie 
populare, Vîlcea și Mușcelul, Ar
geșul și Slatina, muntele și cîm- 

•pia, cu variante de culori și mo
tive care se schimbă de la sat la 
sat. alcătuind la poarta regiunii o 
Vie și originală expoziție — sinteză 
â măiestriei, bogăției și varietății 
artei populare de pe aceste me
leaguri. Culorilor și florilor li se 
adaugă coșurile de fructe, culese 
chiar în această dimineață din gră
dinile argeșene, și care sînt oferi
te oaspeților dragi ca semn al rod
niciei acestui pămînt.

Coloana de mașini se angajează 
apoi pe șoseaua spre Pitești. Măr
ginită de falnici plopi seculari, care 
înalță arcuri succesive de verdea
ță înfrățite cu drapele roșii și tri
colore — acest străvechi drum na
țional freamătă astăzi de glasul 
plin de dragoste și entuziasm a 
mii și mii de oameni. In stînga se 
deschide valea Argeșului cu cîm- 
piile ei mănoase, cu bogate holde 
gata să dea în pîrgă — legănate 

, în vîntul începutului de vară, cu 
grădini înfloritoare. In dreapta se 
ridică la orizont mîndrele dealuri 
cu vii și livezi cu pomi fructiferi 
Este de fapt o singură și imensă 
terasă, cu podgorii pe mii de hec
tare, care împodobesc cale de mulți 

‘kilometri satele de la șosea cu cu- 
.nuni de viță. Dintre vii și livezi, 
dintre holde, țîșnesc turlele sonde
lor. „La noi, holdele se-nfrățesc cu 
sondele", spun argeșenii, iar mîn- 

dria acestor înfăptuiri, ivite sub 
soarele socialismului, strălucește pe 
chipurile miilor de oameni, pod
goreni, agricultori și sondori, care 
îi salută bucuroși pe oaspeții lor 
dragi.

La Găești, centrul raionului cu 
același nume, coloana de mașini 
este întîmpinată de toată populația 
orașului. Intr-o fierbinte manifesta
re de entuziasm care cuprinde toa
te inimile, de toate vîrstele, orașul 
răsună de uralele și aclamațiile mi
ilor de oameni.

Rostește cuvinte de bun sosit 
tov. Ion Radu, primul secretar al 
Comitetului raional de partid. Vor
bitorul informează pe conducătorii 
de partid și de stat despre reali
zările obținute de locuitorii raio
nului în întreprinderi și pe ogoare 
și exprimă angajamentul celor pre- 

' zenți de a munci cu entuziasm 
pentru a înfăptui hotărîrile Con
gresului al IX-lea, politica înțe
leaptă a partidului.

Zeci de pionieri oferă oaspeților 
cravate roșii și flori.

Mulțumind în cadrul unui miting 
spontan pentru această caldă pri
mire, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spune: aceasta constituie o expre
sie a încrederii în partidul comu
nist a oamenilor muncii de a înfăp
tui hotărîrile Congresului al IX-lea 
Vorbitorul a transmis locuitorilor 
orașului și raionului Găești salutul 
Comitetului Central al partidului. Iii 
anii actualului cincinal — a preci
zat secretarul general al C.C. al 
P.CJL — la Găești vox fi construi - 
te două noi întreprinderi, în care 
vor lucra circa 4 000 de muncitori. 
Aceasta va crea condiții pentru 
continua ridicare a orașului, a ra
ionului, a nivelului de trai și de 
cultură al locuitorilor. Noi vă do
rim tovarăși, a spus vorbitorul, să 
vă apucați de lucru, să dați în func
țiune la timp întreprinderile și să 
obțineți producție bună. Dumnea
voastră aveți, totodată, o agricul
tură bine dezvoltată, cu agricul
tori harnici și pricepuți. Vă do
rim să obțineți recolte mereu 
mai bune, să sporiți venitul tutu
ror cooperativelor agricole de pro
ducție, spre bunăstarea țăranilor 
cooperatori.

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

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost subliniate în re
petate rînduri de aplauzele și ura
lele entuziaste ale celor prezenți.

...Urale care sînt reluate apoi pe 
întreg parcursul, pe toată Valea 
Argeșului, devenită în această zi o 
vale a florilor și bucuriei obștești. 
Satele se țin lanț, cu salbele lor 
de case mîndre, adevărate podoa
be ale arhitecturii populare arge
șene. Intr-un lanț neîntrerupt se 
înșiră și miile de oameni — tineri și 
vîrstnici — care înfloresc șoseaua 
cu costumele lor pitorești, cu bu
chetele de trandafiri și garoafe, cu 
ramurile și stegulețele fluturate 
spre oaspeți. Copiii, flăcăii și fe
tele au adus în întîmpinare crengi 
cu cireșe și vișine coapte sau co- 
șulețe pline cu căpșuni. „Floricică 
de cireș / De s-ar face munții 
șes / Și dealul colnic ales, / Să 
mă uit din sat în sat, / Să văd 
straiul cel bogat / Pe care-1 îm
bracă țara / De-i mîridră ca primă
vara...". Este unul dintre noile cîn- 
tece pe care le-au adus ca omagiu 
flăcăii și fetele din Crîngurile, 
Glîmbocata, Leordeni, iar cîntecele 
și-au prelungit ecoul pînă la Topo- 
loveni, unde — la sosirea oaspeți
lor — cîteva coruri reunite into
nează un imn de slavă partidului.

Pe estrada din piața centrală au 
urcat peste 400 de tineri și tinere, 
iar maramele fetelor, ca și nuan
țele costumelor, compun un imens 
tricolor. Culorile patriei înveșmîn- 

tează fundalul scenei, care acoperă 
cu minunate covoare argeșene pe
retele unei clădiri. Coloaha de 
mpșini se oprește din nou.

Din mulțime se desprinde bătrî
nul Marin Șt. Bălașa, care aduce 
în dar oaspeților un miel alb. „Vă 
ofer un miel alb, care este simbo
lul vieții și al fericirii". Mîinile 
harnicilor topolovence au țesut 
măiestre ștergare și marame, ca
re 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 călduroasele 
urări făcute de gazde în spiritul 
străvechilor datini populare, pentru 
frumoasele daruri primite.

...Bucuria, entuziasmul, sărbătoa
rea populară capătă aici, în mijlo
cul miilor de săteni, aspectul tra
dițional al horei, după cea mai fru
moasă datină străbună a acestui pă
mînt.

Ne apropiem de Golești. Pe pă- 
mîntul pe care l-a stăpînit cu cinci 
veacuri în urmă Baldovin Pîrcăla- 
bul, mîinile de aur ale meșterului 
Stoica și alor săi au înălțat conacul 
Goleștilor în 1640, sau cum spune 
inscripția săpată pe piatră — în 
leatul 7 148. Zidire bătrînă, a înfrun 
tat bărbătește vitregiile și timpul, 
fiind leagănul unor însemnate acte 
ale istoriei și culturii naționale.

Poposind aici, dăm parcă ascul
tare îndemnului dăltuit în piatra fîn- 
lînei, urmat de pandurii Iul Tudor, 
ce șt-a® făcut tabără la Golești... 
,,Obîrșia-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 iu
bitor de țară, de oaspeți bucuros. / 
Frumos lăcaș îmi dete, cu unde de 
cleștar / Să dea la toți drumeții 
curatul ei nectar".

Tot aici, la conacul Goleștilor, 
patrioții pașoptiști au ținut unele 
din întrunirile în care au pregătit 
revoluția.

Astăzi, conacul boierilor Golești, 
patrioți și bărbați de seamă ai vțe- 
murilor trecute, a fost transformat 
în muzeu. Viața Goleștilor s-a 
împletit cu istoria, cu cele 
mai nobile aspirații ale po
porului nostru. Ei ne întîmpină din 
portrete — de la străbuni la ne
poți .- Banul Radu Golescu, vechi 
boier „aprețuitor al învățăturii", 
cum îl numea Heliade Răduleșcu 
pe cel ce a înființat aici prima 
școală „începătoare" în limba ro
mână. II urmează fiul său, Iordache, 
care s-a ostenit, în calitate de efor 
al școlilor, pentru a face „bună 
rînduiălă spre folosul învățăturii, 
pentru a nu rămînea copiii patriei 
în proastă stare". La rîndul său, 
fratele lui, Dinicu Golescu, cărtu
rar de seamă al epocii, care n-a 
contenit să lase pana din mînă pen
tru a tălmăci și scrie cărți „tre
buitoare luminării poporului".

Oaspeții trec încet pe sub bolta 
turnului de la intrare, deasupra că
reia se înalță foișorul unde șî-a 
trăit ultimele zile de libertate vi
teazul Tudor din Vladimiri. Pă
șim cu emoție pragul acestui lă
caș, 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 is
toria poporului nostru ,a fost în
suși Nicolae Bălcescu. El dădea o 
înaltă prețuire fraților Golești, lui 
Arăpilă ca și lui Alexandru Go- 
lescu-Albu, cel care îi împărtășea 
în întregime ideile politice.

Intr-una din sălile muzeului este 
evocată clipa primirii unei scrisori 
din exil — patetic mesaj testamen
tar — pe care Golescu-Albu îl tri
mite fratelui său Ștefan, tocmai din 
Brusa, cerîndu-i să jertfească totul 
pentru revoluție, pentru patrie. Re- 

îmbrăcînd costumul din portret, un 
tînăr de aceeași yîrștă cu autorul 
scrisorii, recitește pentru urmașii 
de azi, pentru oaspeți tulburătorul 
document :

„...Dacă prin inimă aparținem fa
miliei și mai ales bunei și iubitoa
rei noastre mame, tot prin inimă 
aparținem patriei noastre, României, 
această mamă milenară a noastră, 
a tuturor,- ea este mult mai în su
ferință și mult mai nenorocită și 
cît p-aci să fie smulsă dragostei 
noastre. Inima noastră, 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 șo- 
văim!". .

Sînt idei pline de dragoste fier
binte de tară și de popor, care 
străbat și cuvîntul adresat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, la sfîr- 
șitul vizitei, miilor de locuitor/ din 
Golești și împrejurimi, ce-i aștep
tau pe oaspeți la ieșire sub turnul 
lui Tudor :

Vizițînd regiunea Argeș — a 
spus secretarul general al C.C, al 
P.C.R. — am poposit la Muzeul Go
lescu, care ne înfățișează cîteva 
momente din lupta poporului nos
tru și din preocupările oamenilor 
înaintați din Țara Românească pen
tru apărarea și întărirea patriei,' pen
tru dezvoltarea culturii românești. 
Pentru cîteva zile, a stat aici și 
revoluționarul Tudor Vladimirescu, 
aici s-au întîlnit revoluționarii de 
la 1848 șl tot aici a- fost creată 
una din primele școli în limba ro
mână. Poporul nostru, 6u toate greu
tățile pe care a trebuit să le în
vingă, a avut în sine forța ne
cesară pentru a se ridica, pentru a 
crea un stat național, unitar.

Noi, comuniștii, cinstim figurile 
luminoase de revoluționari, de pa
trioți 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 Ia construi
rea socialismului în România. Fă
ră lupta și munca înaintași
lor nu am fi putut asis
ta astăzi la marile realizări obți
nute de poporul nostru în dezvol
tarea României spre culmile înalte 
ale civilizației socialiste. De aceea, 
niciodată să nu uităm a- 
cele fapte din trecutul de 
luptă și muncă al poporului nos
tru, care merită a fi cinstite din 
toată inima. Aducînd prinosul nos
tru de recunoștință memoriei înain
tașilor, noi cinstim prezentul 
și, în același timp, asigurăm viito
rul poporului nostru, înflorirea Ro
mâniei socialiste.

Vă urez dv„ cetățenilor din a- 
ceâstă comună, să obțineți' în 
muncă și viață tot ceea ce do
riți. Să faceți să crească bunăsta
rea, veniturile cooperativei agri
cole să înflorească comuna. In ■•fe
lul acesta vă aduceți din plin con
tribuția la dezvoltarea patriei noas
tre socialiste. Vă urez multă sănă
tate și fericire.

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

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

„Am vizitat cu deosebit interes 
conacul și muzeul Golești, care, 
prin bogăția materialelor istorice și 
a documentelor expuse, evocă eve
nimente de înaltă ' semnificație din 
lupta poporului nostru pentru liber
tate și drepturi democratice, pentru 
progres social. Aceste locuri unde 
s-au scris emoționante pagini ale 
istoriei, ale culturii și civilizației 
poporului nostru sînt o înălțătoare 
școală a educării patriotice â gene

rațiilor de astăzi, însuUețindu-le îa 
opera măreață ce o înfăptuim — 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român — de făurire a orînduirii 
noi, socialiste. Felicităm colectivul 
muzeului pentru grija ce o dove
dește în păstrarea și prezentarea 
științifică a acestor mărturii ale 
trecutului".

...Miile de cetățeni prezenți iz
bucnesc în entuziaste urale. Sute 
de băieți și fete se prind într-o ho
ră la care invită și pe iubiții lor 
oaspeți. Orchestra intonează „Ho
ra Unirii", iar cei prezenți reiau 

' refrenul mult cunoscut și îl fac să 
răsune peste aceste meleaguri mar
tore ale atîtor episoade ale luptei 
poporului nostru pentru libertate, 
dreptate, unire.

...De la Golești călătoria conti
nuă spre reședința regiunii — Pi
tești. Orașul începe chiar de la 
Argeș, acum cu apele împuținate de 
lacul ce crește între munți sub 
ocrotirea umerilor de beton ai ba
rajului de la Vidraru. Dar lîngă 
poarta tradițională a orașului a 
apărut, de cîteva luni, o nouă poar
tă industrială, silueta de metal a 
unei noi uzine.

Coloana de mașini se oprește în 
fața panoului cu planul uzinei, lîngă 
care se află macheta ce înfățișează 
profilul ei în viitor. Sînt de față 
ing. Horia Rancu, reprezentînd co
lectivul de proiectanți, directorul 
Petre Gheorghe, reprezentantul în
treprinderii beneficiare, sute de 
muncitori constructori și montori. 
Oaspeții discută, cu constructorii 
despre stadiul lucrărilor. Fabrica de 
motoare electrice Pitești, a cărei 
piatră de temelie s-a pus în urmă 
cu cîteva luni, va produce anual, în 
faza finală, 550 000 micromotoare și 
250 000 motoare industriale, antre- 
nînd în munci de înaltă calificare 
circa 3 000 de muncitori.

Noile hale care vor ocupa aproa
pe 10 ha, clădirile sociale, pavilio
nul administrativ cu opt etaje vor 
înălța un puternic arc al arhitec
turii industriale care va străjui in
trarea 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 intra
rea în orașul Pitești, glas argintiu 
de trîmbițe vestește locuitorilor o- 
rașului sosirea conducătorilor de 
partid și de stat. In numele pitește- 
nilor, unul din cei mai bătrîni ce
tățeni ai orașului, profesorul Con
stantin Albu, în vîrstă de peste 83 
de ani, iese în întîmpinare cu pli
ne și sare, cu plosca încrustată.

Intr-o scurtă convorbire cu con
ducătorii de partid și de stat, pro
fesorul Constantin Albu arată că 
în ultimii ani orașul Pitești s-a 
schimbat foarte mult, înfățișarea sa 
înnoită fiind o mîndrie a locuito
rilor. 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 industriale.

Calea Bucureștilor este flancată 
de zeci de blocuri noi. Pe centrul 
bulevardului, o alee de trandafiri, 
iar în mîinile miilor de oameni a- 
flați pe trotuare, la ferestre și bal
coanele blocurilor, și chiar pe aco
perișuri — buchete de trandafiri. 
Trecerea oaspeților prilejuiește o 
adevărată ploaie de petale, care se 
cern în calea mașinilor, învăluin- 
du-le în catifeaua lor înmiresmată. 
Tovărășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica și Alexandru Drăghici, aflați 
într-o mașină deschisă, răspund u- 
ralelor și ovațiilor ce cresc tumul
tuos. Bulevardul alcătuiește un uriaș 
amfiteatru al bucuriei, bolta urale- 
Icțr, pe sub care trec oaspeții, se

(Continuare it> pag. 3*a)
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EPIGRAME
Umil critic Mlwr —wwrtkiM

La «chita mec, dlntt-un conden 
El mi-a scurtat tot începutul,
Lăsîndu-mi două părți din tr* 
Și titlul ei: „Nepriceputul".

PSEUDOAUTOMATELE
Îmi ard tălpile și s-a 

strecurat în mine un iei 
de tremur nervos cate 
mă-ncearcă numai in zi
lele Cind se plătesc pri
mele. Am de dat o si
tuație urgentă și sînt 
absolut dependant de un 
om Intr-un iei sau altul 
și el e dependent de 
mine; dar nu simte. Aș
tept de la el niște date. 
Aștept I El știe că mă 
grăbesc, dar e atlt de 
pătruns de importanța 
funcției lui, care începe 
invariabil ca un adevă
rat ritual, incit eu, cu 
toate irămintările mele, 
nu mai exist. începe plin 
tăierea în patru a coaie i 
de hîrtie pe care-și va 
tace niște Însemnări. îm
păturește hîrtia Jn patru 
cu o meticulozitate de 
invidiat; dar nu pentru 
mine. In sfîfșit, hîrtia 
îmbucătățitâ in patru fi
țuici s-a așezat pe moși 
într-o poziție cit mai 
precis perpendiculară pe 
marginea opusă a birou
lui. începe căutarea In 
dosare cu aceeași meti
culozitate, de astă dată 
exasperantă. Mi se pare 
că a trecut un veac de 
cind caută Intr-un index 
coordonatele precise ale 
așezării dosarelor in bi
blioraftul „Minor “. Dar

ce-i asia ft Ce se în- 
tîmplă cu mine ? Imagi
nația îmi joacă un 
renghi ? Uluitor 1 A dis
părut omul din fața mea. 
In loc de miini are două 
tuburi telescopice care 
răsfoiesc imperturbabil fi
lele unor dosare. In lac 
de cap are o sforă me
talică din care răzbat în 
atmosfera din jur niște

SCHIȚĂ 

de Ion Cioclei

sunete asemănătoare cu 
vorbirea monosilabică. 
Plec fără să mă observe 
nimeni. N-are cine- Au
tomatul nu vgde și nu 
simte plecarea mea- Cele 
2 tuburi telescopice răs
foiesc in continuare fi
lele...

...iau autobusul si mă 
opresc într-o stație la 
fntimplare. Surpriză I Du
pă mine, din autobuz 
coboară un- automat, fi 
altul-, ațe capul pătrat 
insă tot metalic. De Un
gă bordura trotuarului 
începe un covor de flori. 
Sîr»t plantate in Unii 
curbe și drepte după un

model care cere neîn
chipuit de multă muncă 
Si răbdare. Oamenii le-au 
plantai «șa. Printre flori 
se poete citi, ca printre 
rinduri, un cuvint ce nu 
l-a scris nimeni: dra
goste. Da, dragostea pen
tru frumos I Dar auto
matul care a cobori! in 
urata mea din autobuz a 
scos din buzunarul drept 
o hîrtie (ce vreți, auto
matele pețiecte trebuie 
să aibă și buzunare) a 
mototolit-o și, a arun
cat-o în mijlocul covo
rului cel măiestrit pi oa
menilor.

...Pori la mine întot
deauna o cheie minus
culă și o șurubelnița. 
Nu mai am răbdare. Le 
scot din buzunar și în
cep să desfac șurub cu 
șurub automatul ce co- 
borise din auiobuz în 
urma mea. ti caut inima. 
Si, cind la picioarele 
mele automatul zace 
desfăcut în mii de șu
ruburi și rotite rămîn 
profund dezamăgit: au
tomatul n-are inimă. Mă 
inapojez la primul auto
mat. 11 ridic cu un efort 
de pe scaun și încep șă-1 
desfac și pe el. Ii caut 
nervii. Dar, Ia stjrșit, mă 
conving de zădărnicia 
trudei mele. N-are nervi.

SCULPTORI 
ÎN CĂRBUNE

La Zabreze (R. P. Polonă) a avut 
loc o expoziție de sculpturi în căr
bune executate de mineri. Lucrările 
expuse au fost selecționate In ca
drul unui concurs organizat de mu
zeul local, la care au participat 100 
de sculptori.

Lucrările sculptorilor amatori se 
bucură de o mare popularitate în 
Silezia, ele ilustrează viața, munca 
și bucuriile minerilor. Adeseori, te- 
■matica este inspirată din tradiții 
populare sau din evenimente inter
ne și internaționale. Astfel Euge- 
niusz Bonk, unul din laureații con
cursului, arată în sculpturile lui pre
facerile intervenite în mină în pro
cesul dezvoltării ei. El a creat și 
bustul Valentinei Tereșkova, prima 
femeie-cosmonaut, precum si diferita 
ornamente din cărbune.

Pentru unii mineri, sculptura este 
o îndeletnicire plăcută care le 
ocupă timpul liber, pentru alții — 
o pasiune creatoare ca de pildă 
pentru Maria Hudoba —- singura fe
meie care sculptează în cărbune.

Unui „umori*! modernist''

Să stai cu cartea și cu hapul 
Alăturea, cînd îl citești.
Că pln-ad rîzi te ehinuiefti 
Să-l înțelegi, de-ți arde capul.

Unui înfumurat
II vezi cum trece-ncet pe drum ? 
El bună ziua au ți-ar da;
Și-ar pierde-al capului său tunb 
In timp ce gura s-ar căsca.

Unei buSeUere
Cu prietenii de ai intrat
Să bei ur vin la a agapă.
Nu riști nimic; pleci tot „curat11, 
Ea, vinul t-a spălat în apă.

Unei frizerii unde se tunde
după bacșiș

E un salon, hnl spune vărul
—> Și-i simt în voce tot amarul — 
Unde iii „tunde" buzunarul 
Si-abea pe urmă-ți smulge părul.

D1NCA MARIA

D O S €CALEI
Soful Ideal

Colecție unici

care a ioșt ales
că ti-ai scris singur

a scris-o singur.
■ * '

Mîini artificiale ai devenit vegeta-

1 ăi S E M ăl A B E

CU CH

de la 
să ră- 
spune 

își pe- 
miere"

lectrice Aparatul are cîteva 
pentru diferite soiuri de pești, 
tind cu precizie de cîte zile a 
pescuit peștele respectiv.

toti cunoseutii
devină vege- 
un prieten îl

și studenta 
care, dorind 

își

de ziariști care 
interviuri origina-

Foto :
N. MoJdoveanu

Freddie.
cumva fratai» i|u

dragul meu. Par 
joi este zi de post

scale 
ară- 
fost

ECDOTE *

O studentă de la colegiul 
Radcliff din Massachusetts, 
care vroia să contracteze o 
căsătorie fictivă pentru a 
avea dreptul să locuiască în 
afara colegiului ceea ce nu 
se permite decît studenților 
căsătoriți — și-a găsit recent 
un soț ideaL Este vorba de 
robotul englez Dallek, care a 
„jucat" recent într-un film 
științifico-fantastic.

„Pețitor" a fost un agent de 
publicitate, care a profitat de 
ocazie ca să prezinte america
nilor robotul englez.

Dallek 
Radcliff, 
mină anonimă, 
„doamna anul 2000",
trec acum „lupa de 
într-un mare hotel new-yor 
kez, ticsit 
caută să ia 
lei perechi.

Ginerele,
să joace în film dintre 230 
de roboți, are înălțimea de 
170 cm, a armură argintată 
capul conic, în care se aprind 
două becuri atunci cind vor
bește.

Rămîne de văzut dacă uni-

Recent, electromonlorul Laszlo 
Tukse, în vîrștă de 22 de ani, din 
Tapolca (Ungaria), a suferit un 
accident grav. In timp ce lucra la 
un montaj i-au ars ambele mîini 
pînă la încheieturi. îndrumat de 
medici, el a cerut uzinei de pro
teze medicale să-i confecționeze 
mîini artificiale, cu degete mobile 
ca să poată lucra.

Constructorii și-au dat toată os
teneala și au reușit să realizeze 
primele mîini electrice. In cîteva 
minute, ele pot fi adaptate pe locul 
unde mina a fost . amputată. Prin 
mișcarea brațului, mină artificială 
se închide și se deschide automat. 
Mecanismul este acționat de un re
leu microscopic și un motor cu 
diametrul de numai 0,5 cm. Cu
rentul este furnizat de un micro- 
acumulator de 9 V, amplasat în 
proteză și care poate fi încărcat 
periodic la un contact obișnuit.

Proteza ungară este foarte bună 
— Laszlo TOkse afirmă că lucrează 
ușor cu ea. Ea îi permite sS-și 
deplinească noua sa funcție de 
xator și să scrie.

în-
ts-

Aparat care constată 
prospețimea peștelui

In Franța a foșt creat un aparat 
electric care stabilește - calitatea 
peștelui vîndut pe piață. Funcționa
rea lui se bazează pe faptul că 
descompunerea țesuturilor peștelui, 
cînd acesta se învechește, este în
soțită de schimbarea rezistenței e-

versltatea îl va recunoaște pe 
Daiiek ca sot al „doamnei 
2OQ0".

La clinica de otprjnolarm- 
gologie a Academiei de Me
dicină din Poznan (R, P. Po
lonă) s-a expus o colecție de 

■ cte extrase din esofagul și 
bronhiile pacienților. Expozi
ția cuprinde 1 000 de exem
plare —- nasturi, bucățele de 
sîrmă, ace cu gămălie, cuie și 
o adevărată colecție de mo
nede care ar putea fi invidlats 
de multi numismați.

Frigider zburător
In S.U-A. s-a construit un frigi

der, în aparentă clasic care poate 
fi branșat la un aspirator de me
naj. Cînd aspiratorul este pus în 
funcțiune ,un jeț de aer este trimis 
sub frigider, trecînd printr-o căp
tușeală specială. Se formează o 
pernă de aer care ridică aparatul 
la cîțiva centimetri de pămînt. In 
felul acesta, el poate fi deplasat 
fără nici un efort.

Foto â ia secunda
In Statele Unite s-a pus în vîn- 

zare un nou aparat fotografic „mi
nune" de tip „Swinger", cu ajuto
rul căruia se poate obține în 10 se
cunde un clișeu alb-negru în for
mă definitivă, iar în 60 de secunde 
— un clișeu color, toate operațiile 
necesare petreeîndu-se chiar în in
teriorul aparatului. Fiecare bobină 
de film cu care se încarcă apara
tul permite obținerea a opt foto
grafii format 6X8. Deocamdată nu 
se comercializează decit versiunea 
care permite obținerea de fotogra
fii în alb-negru.

Aparatul „Șwinger" prezintă și al
te avantaje: la apăsarea unui bu
ton apare în vizor, sub imaginea 
care urmează să fie înregistrată pe 
peliculă, cuvîntul „Da", dacă indi
cele de expunere este corect, și 
„Nu" — în caz contrar.

i

Fereastră
Chisă spre frumos 
șl pasiunea pescă
rească.

NIȚEL
De-l vedeți pe Dumi

trescu Mihai — știți a- 
cela de-i tractorist la 
exploatarea Strujoaia ce 
aparține de sectorul Ro
șia al I. F. Petroșani — 
umblind pe două cărări, 
să nu care cumva să vă 
pună piaza rea să-i a- 
mintiți că a tras cam 
mult la gingie că v-ați 
aprins paie în cap cu dîn- 
sul. Se poate să jigniți 
omul ? El va încerca să 
demonstreze că nu-i 
beat, chiar dacă în loc 
de un tractor vede două. 
Și, bineînțeles, se con
trazice pe sine; în ase
menea situație nu mai 
poate conduce tractorul 
pe drum drept, darmlte 
pe cele coclauri și tră- 
gînd la bușteni. Stă o- 
mul ce stă, cocoțat sus 
pe tractor și, deodată, i 
se pare că totul — pă
mînt, copaci, iarbă — se 
învîrtește în jur cu o 
viteză amețitoare con- 
firmind practic descope
rirea lui Galileo Galilei 
șl Giordano Bruno. Prin 
urechi simte un fel de

vijîială, iar căldura inte
rioară provocată de țui
că, îmbinată cu dogoa
rea motorului 
a soarelui, ii 
o stare de 
ce-1 poartă pe 
împărăția de vise a lui 

Ca nu cumva 
ia înălțime, 
greu Și se 
umbra trac-

încins și 
provoacă 

moleșeală 
aripi spre

Morîeu. 
să cadă de 
coboară 
tîrăște 
torului.

—Ah 
— își zice 
timp ce Moș Ene îi vine 
tiptil pe la gene.

Dumitrescu Mihai își 
face în tihnă obișnuita-i 
siestă după beție iar cei 
12 oameni din brigada 
lui Călinici Constantin — 
ale căror realizări sînt le
gate de munca tracto
ristului — stau și așteap
tă ca pe ghimpi, apoi 
pierzîndu-și răbdarea 
pleacă în căutarea iui. 
Așa au făcut și simbăta 
trecută. L-au găsit dor
mind buștean. Cind l-au 
trezit, tot ei de către 
pădure. Și-a mijit ochii 
cîrpiți de somn și s-a

cu 
la

ce bine-i aici I 
satisfăcut în

I

Profesorul: Spune-mi, Harm, ce 
formă are Pămintul 1

Hans: Pămintul este rotund.
Profesorul; De unde
Hans; Păi s» vede

știm asișt 
pe glob.

profesoara,. Freddie, întreabă , _____ .
I cine ti-a ajutat să-ți scrii compu- 
' nerea î

— Nimeni.
— RSspuude-mi cinstit, 

Nu ți-a ajutat 
John ?

— Nu.
— Înseamnă

compunerea.
— Nu, John

I

/Tleorge anunță pe
săi că a boțărlt să 
tarian. Curînd, însă,
vecie la restaurant înfulecînd cu 
poftă o friptură.

— Spuneai că
rian ?

— Chiar sînt, 
astăzi e joi, și
pentru vegetarieni.

răstit spre cei din jur.
— Ia mai lăsați-ml) in 

pace !... Nu vedeți 
am de reparat ceva 
motor f

— De 
dormeai

— Eu 
te vreți 
beat! ?...

că 
la

Păireparat ? 
in toată legea... 
dormeam I Poa- 
să ziceți că-s și

Gura mincinosului 
i-au 
mal 

de

adevăr grăiește 
spus mai 
în serios 
muncă.

— Beat

fn glumă, 
tovarășii

în 
mai

n-am fost 
viața mea. Așa nițel 
cu chef nu zic, dar beat 
e prea de tot. Și pentru 
că am foșt ofensat azi 
nu vă mai trag nici un 
buștean...

Au căutat ei, membrii 
brigăzii lui Călinici să-l 
înduplece. explicindu-i 
că «tău degeaba, că-i în 
joc salariul lor și chiar 
al lui personal, totul a 
fost zadarnic. Spre sea
ră, la cabană, se părea 
că tractoristul Dumitres
cu avea mustrări de con
știință pentru că ș-a an
gajat solemn:

— Lăsați. nu fiți supă- 
rați. Luni o șă trag vfr- 
tos șl ne scoatem păr- 
leala. Trag 80 de metri 
cubl, așa să știți...

De la vorbă la faptă 
e însă cale lungă, mai 
ales atunci cînd ești din 
nou nițel cam cu chef. 
Tot nițel mai cu chei a 
fost și marți și miercuri. 
Văzlnd înșă că nu-1 pot 
îndupleca să-șl vadă de 
treabă, membrii brlgăxli 
lui Călinici au coborft 
cu toții din inima pădu
rilor la I. F. Petroșani «ă 
ceară un alt tractorist, 
ti s-a tăcut lehamite 
să-1 vadă pe Dumitrescu 
mereu „nițel mal cu 
chef" și încurcfndu-le 
munca. Doleanța le-a fost 
satisfăcută, chiar fn «- 
ceeași zi, conducerea 
I- F.- Petroșani Ie-a tri
mis alt tractorist.

Să vedem cfnd o să 
fie sancționat pentru a- 
baterll» repetate de la 
disciplină, tractoristul 
Dumitrescu Mihai o să 
mai albă nițel chef f

D. C.
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Vizita (ondacâtorllor dc partid șl dc stat 
In regiunea Argeș

(Urmare dtn pag. l-a)

înaltă tot mai sus, purțînd mesajul 
de entuziasm al locuitorilor din a- 
ceostă parte a țării

In fața sediului Comitetului re
gional de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și d® stat sînt înțîmpinați de 
membrii biroului Comitetului regio
nal P.C.R., de reprezentant! ai or
ganelor locale de stat și ai orga 
nizatlilor de masă.

După o scurtă convorbire cu con
ducătorii organelor de partid și de 
stat ai regiunii Argeș, la sediul Co
mitetului regional de partid, oaspe
ții participă la un entuziast miting 
al locuitorilor orașului.

Cîteva mii de cetățeni adunați 
în jurul sediului Comitetului re
gional salută cu puternice urale și 
apia**» apariția la tribună a înal- 
ților oaspeți.

Tovarășul Petre Duminecă, prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid Argeș, rostește tradiționalul 
„bun sosit".

„Oamenii muncii din regiunea 
noastră — a spus vorbitorul — au 
deosebita bucurie de a primi astăzi 
vizita înalților oaspeți, iubiții con
ducători ai partidului și statului 
nostru în frunte cu tovarășul Ni- 
colee„£eaușescu — secretar gene
ral al Comitetului central al Parti
dului Comunist Român.

Permiteti-mi ca în numele comu
niștilor. al tuturor locuitorilor re
giunii Argeș, să exprim sentimen
te de stimă și adîncă dra 
goste, de încredere nestrămutată 
în politica 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 
meleaguri argeșene".

Intîmpinat cu aplauze puternice, 
îndelungi, ia cuvântul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

_ Dimineața am vizitat cîteva loca 
litățl din regiunea Argeș. Primirea 
caldă a tuturor locuitorilor, ca și 
primirea caldă pe care dv. ne-ați 
făcut-o în Pitești, este o manifestare 
a încrederii și dragostei poporului 
față de Partidul Comunist Român 
față de conducerea sa.

Orașul Pitești — a spus vorbito
rul — are un trecut vechi; cu peste 
șase șute de ani în urmă, el a fost 
un timp capitala Țării Românești 
— Muntenia. Sigur, au trecut multi 
•ni de atunci. Meleagurile acestea 
au fost martore multor alte mo 
mente importante din istoria glo 
rioasă a poporului român, a for
mării națiunii române, a luptelor 
de clasă, a răscoalelor țărănești din 
1907. De aici s-au ridicat mulți 
luptători pentru independența pa
triei. militanți revoluționari, oameni 
de știință și cultură, care au adus 
o contribuție de seamă la dezvol
tarea națiunii române, la înflorirea 
patriei. Putem spune însă că ma 
rea istorie a României începe după 
ce poporul muncitor a devenit stă- 
pîn pe avuțiile sale, șl-a luat des
tinul în propriile miini, și sub con 
ducerea Partidului Comunist își fău
rește viața independentă și fericită 
Ca în întreaga țar# — a spus vor
bitorul In continuare — și în re
giunea Argeș se văd roadele poli
ticii marxist-leniniste a partidului 
nostru de industrializare socialistă 
• țării — baza progresului întregii 
economii, a bunăstării întregului 
popor, garanția independenței șl 
suveranității patriei noastre. E o 
mare plăcere să privești dealurile 
odinioară părâginite, acum încăr
cate de rodul podgoriilor și live 
iilor, cîmpurile unite ale cooperati
velor agricole de producție. Agr! 
cultura regiunii Argeș se dezvoltă 
continuu la fel ca agricultura în 
tregii noastre țări care cu toate 
greutățile pe care le-am avuit in 
anii șecetoși asigură din' plin a- 
provizionarea populației și dispo 
nibilități pentru export. Acesta este 
rodul politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru. ’

Pe meleagurile Argeșului — a 
spus în continuare vorbitorul — au 
fost înființate primele școli romă 
nesti. In anii socialismului cultura 
și știința s-au dezvoltat puternic 
în patria noastră Ceea ce visau 
cu peste o sută de ani în urmă îna 

intașii noștri — o cultură româneas
că înfloritoare — a devenit astăzi, 
ca urmare a politicii partidului 
nostru, realitate. Institutul dum
neavoastră de învățămînt superior 
este și el o expresie a politicii 
culturale a partidului nostru. De
sigur, tovarăși, avem multe reali 
zări. întregul nostru popor se mân
drește cu ceea ce am obținut în 
perioada istorică scurtă care a tre
cut de la eliberarea țării — eu o- 
rașele și uzinele noi. cu viața tot 
mai îmbelșugată a oamenilor mun
cii. Am avut și greutăți și lipsuri 
— a spus vorbitorul — și desigur 
mai avem mult de făcut pentru a 
ajunge la un nivel de viață care 
să satisfacă din plin nevoile tutu
ror oamenilor muncii din România

Congresul al IX-lea al partidului 
a trasat un program minunat de 
dezvoltare si înflorire a patriei. Am 
pășit la realizarea lui. In primele 
cinci luni am realizat și depășit 
planul cu 102,3 la sută. Este un în
ceput bun, tovarăși. El ne dă în 
crederea că tot ceea ce a trasai 
congresul al IX-lea se va îndeplini

Și în regiunea dumneavoastră 
s-au obținut rezultate bune, oame
nii muncii argeșeni adueîndu-și 
contribuția la tot ceea ce se înfăp
tuiește în patria noastră.

Referindu-se la sarcinile cincina
lului vorbitorul a spus.- in urmă
torii ani în orașul Pitești, ca si în 
alte centre ale regiunii dv.. vor 
fi construite noi unități industriale 
Nu departe va fi construit un pu
ternic centru petro-chimic, o rafi
nărie modernă și alte întreprinderi 
Probabil, cînd ne vom întîlni în 
1970, vom veni aici cu un automo
bil construit la Pitești. Deci, ca în
treaga țară, și regiunea dumnea 
voastră va cunoaște în următorii 
cinci ani o puternică dezvoltare in
dustrială. Se va dezvolta și agricul
tura. Ceea ce ne revine și vă re- 

-vine voastră, organiza
fiilor de partid, tuturor oamenilor 
muncit este de a* munți du toate 
torțele rrnoUu a realiza in terme
nele stabilite sarcinile Congresului 
al IX-lea,

Sîntem convinși că nu veți pre
cupeți nici Un efort și că alături de 
întregul popor vă veți aduce contri
buția la îndeplinirea planului cinci
nal, la făurirea în patria noastră 
a unei vieți mai îmbelșugate, mai 
fericite.

In continuare, tovarășul Ceaușescu 
a spus: Desigur, desfășurlnd in
tens munca noastră pașnică nu pu
tem uita că în lume mai există 
forțele imperialismului, forțe reac
ționare, care atentează la libertatea 
topoarelor, pun la cale comploturi 
acte de agresiune de tipul celor co
mise de imperialiștii americani în 
Vietnam și în alte părți ale lumii 
De aceea, întărind economia patriei 
noastre, întărim totodată capacita
tea ei de apărare și de luptă. Că 
lăuziți de spiritul solidarității inter
naționaliste aducem aportul la în
tărirea forțelor socialismului din 
întreaga lume, a forțelor păcii, a 
torțelor antiimperialiste. Nu putem 
«ița că Europa a cunoscut în pri
ma jumătate a secolului nostru 
două războaie pustiitoare. Europa 
care e leagănul civilizației moder
ne, care a dat atît de mult pentru 
omenire, are și astăzi un rol și o 
datorie de seamă In asigurarea 
nării în lume. De aceea, partidul 
nostru consideră că trebuie să mi
liteze activ pentru întărirea securi
tății în Europa, pentru dezvoltarea 
în rlndnl popoarelor europene a 
unor relații de încredere și colabo
rare reciprocă, pe baza principiu 
iui respectării independenței și su
veranității, a neamestecului în tre
burile interne ale altui stat, a ega
lității depline în drepturi a tuturor 
națiunilor. Aceasta constituie o cale 
sigură pentru înfăptuirea unei ade
vărate securități pentru dezvoltarea 
colaborării între toate popoarele 
din Europa, independent de orîn 
duirea lor socială.

Desigur, nu putem să nu ținem 
seama Că în Europa se găsesc tru
pe americane, că imperialiștii ame
ricani sprijină cercurile cele mai 
reacționare din Germania occiden
tală și din alte țări ale Europei. De 
aceea lupta pentru securitatea în 
Europa trebuie dusă concomitent 
cu lupta pentru retragerea trupe

lor străine din Europa, pentru re
tragerea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul altor state, pen
tru lichidarea bazelor străi
ne, împotiva amenințării atomice 
in aceasta sînt interesata ImiMI 
popoarele europene,- noi sîntem ho 
tărîți să no aducem contribuția ac
tivă la înfăptuirea acestor dezide
rate, pentru ca Europa să poată 
contribui din plin la pacea și secu
ritatea întregii lumi. Noi conside
răm că popoarele pot trăi în pace 
în Europa. Blocurile militare con
stituie q frînă în calea colaborării 
între popoare, deoarece este tim
pul să se desființeze pactul agresiv 
N.A.T.O., ca urmare, și Tratatul de 
la Varșovia, astfel ca între țările 
europene să se stabilească relații 
pe baze noi. Aceasta este calea se
curității în Europa. Desigur, noi 
știm că aceasta nu se poate realiza 
de azi pe mîine, dar numai pe 
acest drum se poate înfăptui secu
ritatea europeană. Desigur, atîta 
timp cît blocul agresiv al Atlanti
cului de nord va continua să existe, 
țara noastră ca și celelalte țări ale 
tratatului de la Varșovia își vor in
tensifica vigilența, vor spori pute
rea lor de apărare. Partidul nostru, 
guvernul nostru, a spus vorbitorul, 
concentrîndu-și eforturile pentru 
dezvoltarea economiei, pune în cen
trul politicii externe dezvoltarea re
lațiilor do colaborare și prietenie 
cu toate țările socialiste, militează 
pentru unitatea țărilor socialiste și 
a mișcării comuniste internaționale 
— garanția victoriei forțelor păcii 
în întreaga lume. In continuare, 
tovarășul Ceaușescu a spus: Ne 
pronunțăm cu toată hotărîrea pentru 
încetarea agresiunii americane în 
Vietnam, pentru retragerea trupe
lor americane din Vietnam. Popo
rul vietnamez să fie lăsat să-și re
zolve problemele interne fără ames
tec din afara.

Partida! nostru cheamă întregul 
popor, să-și înzecească eforturile 
pentru a realiza sarcinile stabilite 
de Congresul al IX-lea, Cu cît vom 
întări mai mult patria noastră so
cialistă, capacitatea ei economică și 
de apărare cu atît mai mare v® fi 
aportul pe care îl vom aduce la 
întărirea comunității socialiste, la 
victoria socialismului în întreaga 
lume. Doresc, în încheiere, să 
transmit locuitorilor orașului Pi
tești, tuturor locuitorilor din regiu
nea Argeș, salutul călduros al Co
mitetului Central al partidului șl 
urări de noi succese în munca 
dumneavoastră. Vă doresc, tovarăși, 
multă, multă fericire și realizarea 
tuturor dorințelor dumneavoastră. 
Să facem totul pentru a servi cu 
credință patria noastră socialistă. 
Partidul Comunist Român.

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al P.C.R. sînt subliniate de 
miile de participant! la miting prin 
ovațiile care nu contenesc, dînd 
glas simțămintelor lor fierbinți față 
de cel ce-1 conduce spre culmile 
civilizației și progresului, față de 
cal ce a dat o nouâ strălucire is
toriei poporului — Partidul Comunist 
Romfin. Aplauzele și ovațiile se 
împletesc cu acordurile unui vechi 
imn a! națiunii române — nemuri
toarea Hora Unirii. Slut clipe de 
vibrantă emoție, ce își pun pece
tea în fiecare inimă,

.„După acest miting, vizita conti
nuă în oraș. Este o vizită de lu
cru, în cadrul căreia se analizează 
la fata locului o serie de probleme 
economico-gospodărești, între care 
amplasarea unor noi fabrici si 
uzine.

Străzile orașului sînt pline de oa
meni care flutură stegulețe și 
Hori. In fața mașinilor este aș
ternut un adevărat covor do flori.

Primul popas este făcut la Uzi
na chimică Pitești — a cărei con
strucție se apropie de sfîrșit. Con
structorii fac oaspeților o călduroa
să primire.

In jurul fabricii de negru de 
țum — mlădită viguroasă a indus
triei chimice — vor răsări nu peste 
multă vreme semețele turle argin
tii ale unui combinat petrochimic 
și ale unei mari și modeme rafinării I 
peisajul industrial va fi completat 
cu o uzină de articole tehnice din 
cauciuc, îndreptățind Întrutotul nu
mele pe care argeșenii l-au și dat 

acestor cîmpuri de la marginea ora
șului — platforma petrochimică. 
Aici va fi într-adevăr o impresio
nantă platformă de „lansare" a 
unor producții ce vor avea q grea 
pondere în economia națională.

Deocamdată viitoarele obiective 
pot fi văzute pe machetele și plan 
șele expuse la intrarea îp uzină.

Ideile care au stat la bar,a pro
iectelor viitoarelor obiective, carac
teristicile lor tehnice care se siiu- 
iază la nivelul mondial, măsurile 
luate pentru începerea lucrărilor de 
construcție au prilejuit o discuție 
fructuoasă, urmărită prin interme
diul megafoanelor de mii de mun
citori, ce iau astfel parte la dez
baterea unor importante probleme 
economice. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghict și ceilalți conducători 
de partid și de stal sa interesează 
de stadiul proiectării, de nivelul 
tehnic al utilajelor, de eficacitatea 
investițiilor. Se recomandă folosirea 
din plin a posibilităților industriei 
noastre constructoare de mașini. In 
discuțiile cu conducătorii ministe
relor de resort și eu proiectantii- 
șefi prezenți se atrage atenția a- 
supra necesității grupării cît mai 
compacte a construcțiilor, astfel 
ineît să' se folosească cît mai efi
cient instalațiile energetice șî au
xiliare comune. Se subliniază, în 
același timp, necesitatea de a nu se 
retrage suprafețe inutile din Cir
cuitul agricol.

Tovarășii Constantin Scarlat, mi
nistrul Industriei Chimice, și Ale
xandru Boabă, ministrul petrolului, 
informează despre preocupările pro- 
iectanțllor pentru sporirea eficaci
tății investițiilor, reducerea cheltu
ielilor de investiție. In aceste do
menii au și fost obținute realizări 
■substanțiale.

Conducătorii de partid și de stat 
vizitează apoi șantierul uzinei chî- 

- arie», se interesează de stadiul fie
cărei instalații, de calitățile sale 
tehnica și eficacitatea economică.

De aici, de pe platforma vestică 
a orașului, unde a fost „semnat" 
actul de naștere al unor noi obiec
tive de mare importantă pentru eco
nomia națională, coloana de mașini 
pornește spre uzina de piese de 
schimb auto, de la Colibași. Dru- 
mul urcă pe Valea Rîului Doam
nei, printre coline înveșmântate în 
flori Straiele s-au schimbat, au 
alte culori și alesături, dar bucu
ria a aceeași, adunînd satele de 
pe parcurs intr-o singură sărbă
toare. Popas la marginea unei pă
duri de stejarii un vast platou de 
unde se deschide o impunătoare 
perspectivă a dealurilor muscele»1- 
Aceșt platou figurează, într-o primă 
variantă, ca loc de construcție pen
tru o mare și modernă uzină de 
autoturisme.

Argumentele in favoarea alegerii 
acestui platou, cît și avantajele a- 
șezării sale în imediata apropiere 
a uzinei de la Colibași sînt pre
zentate oaspeților, în fața mache
telor, de tov. Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini și de proiectanțil acestui 
important obiectiv.

Proiectanții au pregătit mai multe 
variante pentru amplasarea uzinei 
de autoturisme, subliniind însă că 
cele mai mari avantaje le prezintă 
amplasarea uzinei lîngă Colibași 
sau lingă Cîmpulung-Muscel, A- 
ceste proiecte țin seama de posi
bilitatea folosirii cît mai eficiente 
a avantajelor pe care le oferă pentru 
cooperare uzinele vecin», forța de 
muncă și experiența muncitorilor 
djn aceste localități.

— Prezentați cît mai repede am
bele proiecte definitivate și vom 
studia comparativ avantajele fie
căruia — subliniază secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. Aveți în 
vedere, în primul rînd, eficacitatea 
investițiilor-

In fața oaspe^lor șeful de pro
iect înfățișează pe scurt caracteris
ticile tehnice ale uzinei. In etapa 
finală se vor produce anual 90 000 
autoturisme; 96 la sută din piesele și 
echipamentele componente vor ii 
fabricate în țară. Autoturismul ro- 
mînesc va fi rodul colaborării a 
peste 40 de întreprinderi din tară,- 
unele dintre ele se află sau se 
vor construi în regiunea Argeș.

Dup# ce oaspeții au studiat va
riantele amplasamentului, s-a trecut 
la vizitarea câtorva secții ale uzi
nei Colibași. Pe aleile umbrite de 
arbori au ieșit sute de muncitori. 
Cald® strîngeri de mină. însuflețite 
cuvinte de salut, manifestări de 
dragoste, marchează întîlnirea cu 
conducătorii de partid și de stat. In 
secțiile uzinei, conducătorii de 
partid și de stat se întrețin cu 
muncitorii și tehnicienii, apreciază 
calitatea produselor si gradul de 
folosire a utilajelor, dau indicații 
cu privire ia organizarea produc
ției, Ținînd seama de numărul mare 
de tineri care lucrează în uzihă, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghîci și cei
lalți conducători de partid și de 
stat, se interesează de modul cum 
este organizată calificarea cadrs- 
lor. Se dau indicații pentru orga
nizarea pe lîngă întreprindere a 
unei școli profesionale, în vederea 
pregătirii viitoarelor cadre d® mun
citori necesari uzinei de la Coli
bași și viitoarei uzine constructoare 
de autoturisme.

Vizita continuă spre Cîmpulung- 
Muscel, prima reședință de scaun 
a țării Românești. Drumul străbate 
meleaguri pline de farmec, ce a- 
mintesc pînzel® lui Grigoroscu,

închise ea într-un amfiteatru 
uriaș de înălțimile maiestoase al? 
Iezerului, ce se profilează Ia ori
zont, vestitele muscele, care au și 
dat numele acestei părți de tară, se 
înfățișează în toată frumusețea lor, 
cu turme de oi, cu șiruri de cosași 
pe costișe, dar mai ales cu jocul 
de linii al zecilor de mii de porni 
fructiferi. La Clucereasa, Țițești, 
Stîlpeni, Rădeșli, Mihăteștl și in 
alte saț®, toate porțile s-au împo
dobit cu covoare, toate podețele cu 
ghivece de mușcate — floarea lo
cului. O culoare aparte aduc lo
cuitorii de la Schitu-Golești și Pes- 
căreasa, miile de mineri care au 
venit din schimb în salopete, pur- 
țînd lămpss® aprinse.

La intrarea în raionul Muscel, 
mii de locuitori salută pe țnaltii 
oaspeți. Tov. Petru Popovicî, priro- 
secretar ai Comitetului raional de 
partid urează „bun sosit*1 tn raio
nul Muscel conducătorilor de partid 
și de stat. Câmpulungul — scaun 
voievodal al primilor Basarabi. Reîn
vie în inimi balada descălecatului 
muntean și amintirea acelui le
gendar Negru Vodă.

Pa acest plai, în orașul care păs
trează vie faima acestui trecut glo
rios, intră oaspeții, salutați cu en
tuziasm de mulțimea locuitorilor

Străzile au devenit neincăpătoa- 
re, coloana de mașini e nevoită să 
străbată la pas traseul de cîțiva 
kilometri, pină în piața centrală a 
orașului, unde gazdele ies în h> 
tîmpinarea conducătorilor de partid 
și de stat cu pîine și sare, marame 
și flori. Tov. Constantin Nicolae, 
prtm-secretar al Comitetului orășe
nesc P.C.R,. urează oaspeților un 
călduros bun sosit în orașul Cîm- 
pulung-MușceJ.

Lu.înd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis locuitorilor 
orașului și raionului adunați în- 
lr-un mare miting un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Comufiiri Român.

Orașul dumneavoastră are un tre
cut glorios, a spus vorbitorul. Și 
el a fost cindva, cu multe secole 
in urmă, capitala Tării Românești 
Voievozti care cu secole în urmă 
au luptat pentru făurirea Țării Ro 
mânești și a celorlalte provincii 
românești, oamenii progresiști, îna
intașii noștri care au luptat pentru 
făurirea unirii și a statului natio
nal român, au adus cu toții în epo
ca respectivă o contribuție la fău
rirea națiunii noastre. Preocupîndu- 
ne de ceea ce avem să facem pen
tru a ridica țara pe culmi mai înal
te ale civilizației si progresului, să 
nu uităm niciodată că dacă ne pu
tem bucura de această viată într-o 
țară puternică, independentă, suve
rană, o datorăm și înaintașilor noș
tri care au luptat și și-au dat viata 
pentro cauza poporului. Economia 
CSmpulungului s-a dezvoltat, nu 
mai seamănă cu ce» caro a fo»t a- 
cum 600 de ani, nici cu cea de a-

(Conlinuare in pag. j-a,
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mm 20 de ani. Tot ce am înfăptuit 
noi, tovarăși, e rodul muncii unite 
a întregului nostru popor, care în
făptuiește neabătut politica justă 
marxist-leninistă a partidului nos
tru comunist.

Congresul al IX-lea al partidului 
a trasat sarcini mari privind dez
voltarea în viitor a țării. O părti
cică din munca pentru îndeplinirea 
acestor sarcini revine și raionului 
și orașului dumneavoastră. Va tre
bui să ne înzecim eforturile pen
tru a îndeplini și depăși sarcinile 
puse de Congresul al IX-lea pentru 
a no aduce fiecare contribuția la 
dezvoltarea patriei. Sîntem siguri 
că locuitorii orașului Cîmpulung se 
vor afla în primele tînduri ale 
luptei pentru îndeplinirea cincina
lului, pentru înflorirea patriei noas
tre socialiste.

Vă urăm din toată inima tovarăși, 
succese tot mai mari în activitatea 
dumneavoastră. Să se îndeplinească 
toate dorințele dumneavoastră de 
mai bine. Multă fericire lă toți ! Să 
trăiți tovarăși I

Cuvintele secretarului general al 
partidului, urările de succese, ridi
că puternice aplauze și ovații. 
In horă se prind fete și flăcăi ve
rnil de pe toate muscelele, de la 
Rucăr și Dragoslavele, de la Boteni 
și Lerești, aducînd în sărbă
toare exuberanța de culori a cOs 
t urnelor.

In continuare se vizitează între
prinderea metalurgică de stat Cîm
pulung, puternică unitate- a indus
triei socialiste unde lucrează a- 
proape 4 000 de muncitori. Condu
cătorii de partid și de stat studiază 
aici cea de-a doua variantă a am
plasării uzinei de autoturisme, iar 
apoi, însoțiți de specialiștii între

Vizita în tara noastră 
a tovarășului Ciu En-Laî

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri ăl Republicii 
Socialiste România, Ciu En-lai, vi
cepreședinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al Repu

Se înfrumusețează vechiul cartier

prinderii, vizitează cîteva secții. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, dau 
prețioase sugestii cu privire la ca
litatea și finisarea produselor.

— Aveți rezultate bune, remarcă 
tovarășul Ceaușescu la despărțire 
S-a îmbunătățit și calitatea mași
nilor pe care le fabricați. Se pot 
face însă lucruri și mai bune. In 
special trebuie redus consumul de 
combustibil. Avem convingerea că 
veți putea face și acest lucru, fi
indcă ați Acumulat o bună expe
riență. In curînd va începe con
strucția noii fabrici de autoturis
me, iar colectivul dv. va fi chemat 
să-și aducă contribuția la fabrica
rea autoturismului românesc.

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

De la Cîmpulung, conducătorii de 
partid și de stat se îndreaptă spre 
Curtea de Argeș.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Argeș continuă

*
Vineri dimineața numeroși locui

tori din comunele așezate între Chi
tită și granița dintre regiunile Bu
curești și Argeș — au salutat cu 
căldură pe conducătorii de partid 
și de stat.

La ieșirea din regiunea București, 
sute de locuitori au venit în întîm- 
pinare. Tov. Gheorghe ■ Necula, 
prim-secretar al Comitetului regio 
nai P.C.R. București a salutat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat, urîndu-le „drum bun" în vi
zita pe care o întreprind în regiu
nea Argeș.

PAUL ANGHEL 
ADRIAN IONESCU 
PAUL DIACONEȘCU

blicii Populare Chineze, va face în 
luna iunie o vizită prietenească în 
Republica Socialistă România, în 
fruntea unei delegații de partid și 
guvernamentale chineze.

(Agerpres)

Lucrările Congresului Partidului Popular
Revoluționar Mongol

ULAN BATOR 10. — Trimisul 
special Agerpres, Silviu Podină, 
transmite: In cadrul dezbaterilor 
pe marginea documentelor prezen
tate celui de-al XV-lea Congres al 
Partidului ' Popular Revoluționar 
Mongol, la 10 iunie au luat cuvîn- 
tul Y. Lahgvasuren, ministrul pen
tru problemele apărării, M. Dug- 
hersuren, ministru] afacerilor ex
terne, și alți delegați.

Congresul a fost salutat de șefii 
delegațiilor partidelor din Liban, 
Grecia, Chile, Nepal, Spania, S.U.A., 
Elveția, Austria, India, Africa de 
sud, Finlanda, Venezuela, Siria, Iz- 
rael.

Congo

Start de urgentă 
la orașul Blhertvilte

KINSHASA 10 (Agerpres). — In 
orașul Albertville din Katanga de 
nord (Congo) a fost decretată sta
rea de urgență. După cum tran- 
smite corespondentul din Elisa- 
bethville al agenției Associated 
Press, situația în această provincie 
este foarte încordată. Populația tri
bului Baluba este nemulțumită de 
unele măsuri ale actualului regim. 
Potrivit oficialităților din Elisabeth- 
ville, nemulțumirea acestui trib a 
fost provocată mai ales de execu
tarea șefului lor, Evariste Kimba, 
care a participat la complotul îm
potriva generalului Mobutu.

VENEZUELA

0 victorie semnificativă a studenților 
comuniști și ai stîngii revoluționare
CARACAS 10 (Agerpres). — Stu

denții comuniști și ai stîngii revo
luționare din Venezuela, relatează 
agenția France Presse, au ieșit în
vingători în alegerile pentru de
semnarea comitetului de conducere 
al Federației centrelor universitare, 
care joacă un rol important în viata 
politică a țării. In funcția de pre
ședinte al acestei organizații a fost 
ales studentul Juvencio Pulgar. 
Studenții din partidul Acțiunea de
mocratică (de guvernămînt) n-au

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, în fruntd cu Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat 
la 10 iunie fosta reședință a ha
nilor mongoli, în prezent muzeu. 
Delegația română a făcut, de ase
menea, o vizită la Școala de mu
zică și coregrafie din Ulan Ba
tor, unde a fost întîmpinată de 
Ț. Punțagnorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Lodoi- 
damba, prim-locțiitor al ministrului 
culturii al R P. Mongole.

„Siria a trecut la apărarea populară
DAMASC 10 (Agerpres). — Zia

rul „As-Thawra", care apare la 
Damasc, a publicat un articol inti
tulat „Siria a trecut la apărarea 
populară". Articolul relatează des
pre acțiunea ce se desfășoară în 
prezent în Siria în vederea înregis
trării de voluntari pentru detașa
mentele miliției populare. In fiecare 
oraș, la sate și în întreprinderi in
dustriale iau ființă detașamente ale 
miliției populare. La Damasc și în 
suburbiile orașului a început in-

VIETNAMUL DE SUD

îngrijorare
SAIGON 10 (Agerpres). -— Uni

tăți ale Frontului Național de Eli
berare continuă să atace importante 
obiective guvernamentale și ame
ricane. Joi noaptea patrioții au a- 
runcat în aer puternica centrală e- 
lectrică de la Lai Thietl (la 25 km 
de Saigon) care alimentează cu e- 
nergie electrică două provincii sud- 
vietnameze. Au fost provocate pa- 

obținut nici un loc în acest co
mitet. .

Peste 8 000 de studenți și-au ex
primat astfel acordul cu programul 
revoluționar al Uniunii Tineretului 
Comunist din Venezuela, care se 
pronunță pentru solidaritatea cu 
toate popoarele care luptă pentru 
eliberarea lor națională, pentru na
ționalizarea bogățiilor naturale din 
tară, pentru bunăstarea și progresul 
poporului venezuelean.

Comandamentul N.A.T.O. 
va fi mutat în Belgia

BRUXELLES 10 (Agerpres). — 
Belgia a acceptat în mod oficial ca 
Comandamentul suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa să fie mutat 
pe teritoriul său. Vorbind în fața 
ziariștilor după ședința guvernului 
în care a fost adoptată această ho- 
tărîre, primul ministru belgian, 
Boeynants, a afirmat că „Belgia 
nu se poate sustrage obligației de 
a accepta transferul comandamen
tului pe teritoriul său“. El a adău
gat că guvernul va informa săptă- 
mîna viitoare parlamentul asupra 
diferitelor aspecte ale problemei, j 
Potrivit spuselor sale, locul exact 
unde va fi instalat comandamentul 
nu a fost încă ales.

u

struirea voluntarilor. Se anunță că 
a fost înființat un Comitet suprem 
pentru apărarea populară, care a 
hotărît să împartă arme și să ur
genteze instruirea voluntarilor. Zia
rul subliniază că „apărarea popu
lară constituie un mijloc hotărît 
și singura cale posibilă pentru 
respingerea unei agresiuni. Com
ploturile reacționare și agresiunea 
imperialistă nu pot fi dejucate de- 
cît prin mobilizarea întregului po
por".

la Saigon
gube importante, iar centrala a 
devenit inutilizabilă. De asemenea, 
tot în cursul zilei de joi au fost 
semnalate mai multe „ciocniri 
scurte, dar violente" între trupe a- 
mericane și unități ale forțelor pa
triotice.

Pe de altă parte, în ca
pitala sud-vietnameză continuă 
contactele între membrii guver
nului și reprezentanți ai ari
pii moderate a budiștilor, dornici să 
încheie un compromis care să le 
ofere o ieșire oarecare din actuala 
criză politică. Joi seara, președinte
le Institutului budist, Tam Cheu și 
adjunctul său, Thich Ho Giac, au 
fost primiți, la cererea lor, de pri
mul ministru Nguyen Cao Ky. înain
te de aceasta, același Tam Chau a 
avut o întrevedere cu ambasadorul 
Statelor Unite în Vietnamul de 
sud, Henry Cabot Lodge.

Obiectul convorbirilor n-a fost re
levat, dar, după cum apreciază co
respondenții de presă, în centrul a- 
tenției s-a situat „rebeliunea" din 
Hue. Atît guvernul, cît și liderii Su
diști de la Saigon par îngrijorați 
de evoluția situației din vechea ca
pitală imperială.

La capătul de jos al orașului Lu- 
peni se află cartierul Lopștein. 
Acest cartier vechi al Lupeniului, 
în ultimul timp și-a schimbat mult 
înfățișarea datorită grijii gospodă
rești a sfatului popular și a loca
tarilor. De curînd, aici a răsărit 
un scuar, amenajat prin muncă 
patriotică, iar I.L.L. a reparat toate 
locuințele din cartier dîndu-le o 
înfățișare nouă, plăcută. Vechile 
garduri din lemn au fost înlocuite. 
Materialele folosite la noua îm
prejmuire, le-au constituit betonul

si plasa de sîrmă. Vopsite în cu
loarea ierbii, noile „garduri" dau 
un aspect frumos cartierului, îm- 
binîndu-se armonios cu grădinițele 
de flori din fața caselor.

Așteptăm ca unitatea I.L.L. Lu- 
peni, care se îngrijește de întreți
nerea fondului de locuințe și înlo
cuirea gardurilor, să pună și por
tițe la intrare, ca cei mai mici 
locatari ai cartierului să nu fie 
expuși la accidente de circula
ție.

COROI FRANCISC 
muncitor

Odihnă — tratament
An de an tot mai mulți salariati 

își petrec concediile la casele de 
odihnă așezate in cele mai pitorești 
regiuni ale țării. La rîndul lor, su
ferinzii se tratează în stațiunile bal
neare.

Numai în cursul celor cinci luni 
care au trecut din acest an aproa

pe 180 salariati ai minei Petrila 
și-au petrecut concediile în stațiuni 
balneo-climaterice. Minerii Popa 
Nicolae, Dobreanu Mihai, Anghel 
Andrei, Dumitru Alexandru silit 
doar cîtiva dintre cei care și-au 
petrecut concediile în stațiunile Bor- 
sec, Herculane, Sinaia, Predeal.

O poziție diiicilă.
(Desen de Kukrîniskî din „Krokodil")

Comentariile presei italiene 
în legătură cu rezultatele 
sesiunii N.A.T.O.

ROMA 10. — Cores
pondentul Agerpres, I. 
Mărgineanu, transmite : 
Presa italiană publică 
numeroase comentarii 
în legătură cu, rezulta
tele sesiunii Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. 
de la Bruxelles. Se re
produce, de asemenea, 
declarația făcută de mi
nistrul de externe al 
Italiei. Fanfani, la în
toarcerea sa de la lu
crările sesiunii. Acesta 
referindu-se la desfășu
rarea lucrărilor, a ară
tat că „cei 14" au luat 
asemenea hotărîri îneît 
să nu creeze noi difi
cultăți colaborării cu 
Franța. El a subliniat 
că nu s-a ajuns pînă în 
prezent la o concluzie 
comună asupra „moder

nizării alianței".

In legătură cu lucră
rile sesiunii, „La Stam
pa" din Torino consi
deră că „colaborarea 
militară atlantică a fost 
confirmată, dar nimeni 
nu este în măsură sâ 
arate în ce mod și în 
ce condiții va avea loc 
aceasta". La rîndul său, 
„II Messaggero" subli
niază că „neînțelegerile 
dintre Franța și ceilalți 
componenți ai N.A.T.O. 
în loc să dispară sau 
cel puțin să se ate
nueze, s-au agravat". 
„L'Unita" menționează 
că de data aceasta, îd 
cadrul tratativelor a 
prevalat poziția celor 
care au vrut »'ă evite 
ruptura cu Parisul în 
vederea unei noi înțe
legeri intre membru a- 
lianței.
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