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Cu planul

AVANPOST AL ȘTIINȚEI
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Continuînd ancheta Întreprinsă de ziarul nostru

Fatapublicăm relatările Inginerului D. CÎRSTEA, de la

Uzina „Eiectroputere -Craiova

foto
grafie(Continuare tn pag. a ll-a)

Ankara

Excelenței Sale domnului 
CEVDET SUNAY 

Președintele Republicii 
TurciaSinteți de acord

GALATI (de ia. coresponden
tul nostru). — Colectivele de 
muncă dțn 30 de întreprinderi 
și unitătt economice de pe cu
prinsul regiunii Galați au ra
portat îndeplinirea Înainte de 
termen a sarcinilor de plan 
prevăzute pentru trimestru] I. 
Printre acestea se atlă și co
lectivul Stației de sortare a mi
nereurilor din Galați, care a 
expediat peste plan furnalelor 
țării aproape 15 000 tone de 
minereu de fier.O altă binecunoscută între
prindere gălățeană — Uzina 
mecanică — și-a realizat cu 4 
zile mai devreme indicii de 
plan pe primele trei luni atît 
la producția globală cit și la 
producția marfă. în același 
timp, productivitatea muncii a 
crescut cu 2,1 la sută.
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• „Răscoala" și virtuțile ecra- • Raid prin grădina de legume • Interviu cu oaspeții noștri
nizării (Cronică cinemato- , , , de peste hotare
grafică) ° litoralului

• Stejarul din Borzeștl
• „Servici contra servici" • SPORT
• Pe urmele scrisorilor publi

cate

• Lucrările celui de-al XXIII- 
lea Congres al P.C.V.S.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Detaliu exterior al termocentralei nr. 3 a Combinatului siderurgic Hunedoara

Foto: N. STELORIAN

ANCHETA 
NOASTRĂJI

La „Electroputere

Craiova

CAI ALE CREAȚIEI
ȘTIINȚIFICE

9 *

Plasate în unitățile din pro
ducție în care se finalizează 
valorile cercetării științifice, 
laboratoarele uzinale — nuclee 
importante ale rețelei de cer
cetare — reprezintă un poten
țial științific de o covîrșitoare 
importanță.

In Expunerea făcută în ca
drul sesiunii Marii Adunări 
Naționale in legătură cu îm
bunătățirea organizării și în
drumării activității de cerce
tare științifică, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu arăta că prin
tre măsurile care trebuie să 
conducă la intensificarea con
tribuției științei românești la 
rezolvarea problemelor pe care 
le ridică industria socialistă, 
se enumera și perfecționarea 
organizării laboratoarelor uzi
nale în vederea creșterii con
tribuției lor la ridicarea nive-

lului tehnic al producției in
dustriale și introducerea în 
practică a rezultatelor științei și tehnicii înaintate.înființat în urmă cu mai mulți ani, laboratorul uzinal a

ocupă — alături de analize curente de materiale care intră în procesul de producție, de probe de prototip, de probe de omologare și recepție — de rezolvarea multiplelor probleme

cîștigat de-a lungul anilor rolul de epicentru științific al uzinei.Cei 120 lucrători științifici ai laboratorului (dintre care 26 sînt specialiști în electrotehnică, mecanică, matematici, chimie, fizică, radioizotopi), se
pe care le ridică cercetarea științifică în uzină, factor esențial în acțiunea de modernizare continuă a produselor a- flate în fabricație, în asimilarea produselor noi, în sporirea producției, în continua creștere a calității ei.

Cîteva date cu privire la u- nele din realizările muncii noastre științifice conturează din plin dimensiunile unei intense creații științifice, nemijlocit legată de producțieAm lucrat la un moment dat unele transformatoare care nu aveau o puternică rezistență la eforturile de scurt-circuit. Cercetătorii noștri, împreună cu cei mai buni specialiști ai uzinei, au întreprins o vastă gamă de studii teoretice și experimentale astfel încît astăzi livrăm transformatoare rezistente la solicitări de scurt-circuit după cele mai severe norme internaționale.Pe baza studiilor noastre s-a pus la punct metodologia de detectare a defectelor ascunse

...Ați văzut-o poate pe 
micul ecran. Atunci era 
în postură de artistă a- 
matoare și reprezenta 
regiunea Galați, alături 
de alți competitori, la 
„Dialog la distanță".

Vă oferim acum prile
jul s-o cunoașteți și în 
viața de toate zilele. De 
un mare ajutor vă vor 
fi — sperăm — rîndurile 
care urmează.

In șase din cele șapte 
zile ale săptămînii, dimi
neața, o găsești la școa
lă. Este elevă în clasa a 
Xl-a A la Liceul nr. 6 
din Galați. Ce a contri
buit la popularitatea ei ?

Cu o umbrelă de ploaie la care pînza este colorată cu toate florile, primăvara a venit, totuși. Ne cheamă poenile întinse, potecile munților, orașele care si-au îmbrăcat haina nouă m> a anotimpului.încotro să mergem în excursie ?Ce ne oferă turismul în acest mare anotimp al florilor ? Primul răspuns ni-I dă O.N.T.-ul, care a pregătit garnituri de tren, coloane de autocare, ba și vase fluviale de transport.Cele mai frecvente excursii, ni se comunică, sînt organizate pentru cunoașterea orașelor și a împrejurimilor acestora. în toate regiunile țării, agențiile O.N.T, organizează vizitarea locurilor istorice și a monumentelor de artă din orașele mari. Aceste excursii sînt destinate în special elevilor. în orașul Baia Mare, de pildă, 5 000 de elevi vor face acest tur.
Turism

sezon
iar în București, săptămînal 2 500—3 000 de tineri. în strînsă colaborare cu organele și organizațiile U.T.C;, agențiile O.N.T. organizează excursii la Doftana și Peleș pentru vizitarea celor două muzee. Din regiunile tării, tinerii vin în aceste locuri cu trenuri speciale și cu autocarele. Suceava anunță 1 500 de tineri, Clujul 2 000, din fiecare raion al regiunii Constanta cite 700 de tineri etc.Excursiile tu caracter e- ducativ vor fi extinse și pe alte trasee. Vizitarea regiunilor pitorești va fi însoțită si de popasuri la locuri istorice si obiective industriale. în reqiunea Suceava pentru 2 500 de elevi și stu- denți se organizează excursii scurte cu caracter documentar pe itinerarii a- propiate. Din Capitală vor pleca trenuri speciale spre direcția Tîrgoviște — Ploiești. în ziua de 3 aprilie, de pildă, se va organiza pentru elevi o excursie
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SĂ DISCUTĂM OM TINEREȚE,

cu aceste răspunsuri?

V. CONSTANTINESCU
(Continuare

tn pag. a IlI-a)
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Faptele pe care le 
vom relata în rîndu
rile care urmează, și 
în legătură cu care 
solicităm opinia ci
titorului pun între
bări care sînt de o 
importanță primor
dială pentru activi
tatea educativă.

Nu cu multă vre
me 
unei școli profesio
nale 
din Craiova (anul I 
A), ascultînd la ra
dio programul „O 
melodie pe adresa 
dumneavoastră", au 
rugat-o pe secretara 
organizației U.T.C. 
să alcătuiască în nu
mele lor o scrisoare 
pentru a li se trans
mite și lor o melo
die. Evident, șlagă
rul pe care-1 solici
tau Radioului avea 
o mal mică impor
tanță decît tentația 
tainică, ușor învălu
ită de romantism, pe 
care o încercau la 
gîndul că numele lor 
va fi rostit în eter, 
că va ajunge să fie 
recepționat în satele 
în care locuiau pă
rinții, cunoscuții lor.

tn ziua în care în
cepe 
noastră 
lectura 
mințile, 
martor 
la această scenă, nu 
lipsită de semnifica
ție, ai fi putut ușor 
reconstitui gîndurile 
adolescenților din 
sala căptușită cu 
multe planșe și sche
me. Pe măsură ce

în urmă, elevii

de construcții

povestirea 
avea loc 

scrisorii a- 
și poate că, 
străin fiind

rîndurile scrisorii se 
apropiau de 
clasa trăia sub 
unea pe care 
o cunoscuseră 

doar la admiterea în 
școală: urma să-și 
audă numele la ra
dio I Și totul a mers 
firesc pînă cînd se
cretara U.T.C. a 
juns să citească lis
ta semnatarilor și 
locul unde învață ei: 
clasa, profesia 
care se pregătesc — 
„anul I zidari".

„Zidari 1" „Na 
scrieți zidarii", s-au 
auzit atunci cîteva 
voci și aproape în
treaga clasă a 
de acord să nu fie 
trecută profesiunea.

„O să rîdă lumea 
de noi, auzind că 
învățăm să ne facem 
zidari", au argumen
tat unii dintre elevi 

. și au spus asta ca și 
cînd s-ar fi scuturat 
să-și doboare de pe 
umeri ceva jenant, 
cu totul neplăcut.

Epilogul scenei 
relatate a trezit fi
rești nedumeriri. Ti
nerii care și-au ales 
să urmeze 
școală se 
de propria 
fesie ? Și 
Auzind despre în- 
tîmplare am mers 
și-am stat de vorbă 
cu clasa. Ce justifi
cări are, în mintea 
elevilor, această „ru
șine" ?Brăicău Alexandru! „Cînd am foșt 
tn vacanță, acasă.

sfirșit 
tensi- 
elevii 
poate

a-
In

fost

această 
rușinează 
lor pro- 
de ce ?.

In sat, ne-am intfi
nit cu colegi de la 
alte școli 
cei care 
minarea 
mentare 
la părinți. Spunîn- 
du-le ce meserie în
văț au rîs de mine, 
zicindu-mi: Puteai
să Înveți zidăria și 
aici în sat, cu nea 
Nae...“.

sau dintre 
după ter- 
școlil ele- 
au rămas

Miu Constantin: 
„N-aș fi vrut să mă fac zidar. Am încer
cat mai înainte la 
alte școli. N-am reu
șit la admitere. Am 
ajuns pînă la urmă 
aici. Acum ce să mai 
fac...".Ioplță Ion > „Am 
încercat eu înainte 
Ia alte școli... Dar 
dacă n-am avut no
roc...".

Cunoscîndu-i per
sonal. aflind ____
ce gîndesc elevii' 
despre propria pro
fesie, iți dai seama 
că ceva nu este in 
regulă în această 
clasă, ceva foarte 
important. Ei vin Ia 
ore, deschid cărți și 
memorează lecții 
fără să iubească 
munca pentru care 
se pregătesc. Or, e 
limpede pentru ori
cine că asta e foar
te grav, munca fă
cută fără dragoste 
fiind o muncă făcu
tă
V.

ceea

pe jumătate.
ARACHELIAN 
I. ANDREIȚĂ
(Continuare 

tn "pag. a ll-a)
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Cu ocazia alegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Turcia, vă rog Excelență să primiți din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a mea sincere felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul turc. C. MIHĂILESCUFoto : PAUL POPA

(Continuare 
tn pag. a ll-a)

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Socialiste România

TELEGRAMĂ
Cumva numai succesul 
de la 5 decembrie 1965 
cînd s-a desfășurat con
cursul „Dialog la dis
tanță" ? „Nu, hotărît lu
cru Lizica noastră era 
cunoscută și înainte, în 
școală. E o fată munci
toare care știe ce vrea 
și reușește prin muncă 
să-și îndeplinească obli
gațiile legate de activi
tatea ei ca elevă și de 
pasiunea sa pentru mu
zica populară", ne spunea profesoara Mariana Rezolea, diriginta clasei.

„Pe Lizica, aș spune 
chiar că insuccesele o 
îndîrjesc. înainte de a- 
pariția ei la concurs a

THALIA SI ELEVII
•9

u nul din mijloacele eficiente de educație la înde- mîna școlii și a organizației U.T.C. este teatrul. Modalitățile specifice de care dispune, forța de sugestie, larga sa audiență în rîndul elevilor condiționează șl puternica sa eficacitate pe planul comunicării artistice a ideilor majore ale epocii noastre. Totodată, teatrul contribuie la formarea și dezvoltarea unei sensibilități estetice de înaltă ținută.Dar pentru ca teatrul să solicite multilateral conștiința spectatorului, s-o facă să vibreze, pentru ca mesajul care se transmite de pe scenă în sală să exercite o influență po- litico-morală și să îndeplinească o funcție estetic-educativă, trebuie întrunite două condiții: 1. Instituțiile teatrale să aibă în vedere că o mare parte dintre spectatorii care fac „săli pline" sînt elevi și, deci, să cuprindă în repertoriu piese și pentru ei; 2. Școala și organizația U.T.C., cu sprijinul instituțiilor teatrale, să găsească forme specifice prin care să stimuleze receptivitatea elevilor față de arta spectacolului de teatru, să-i sprijine în vederea formării unei culturi teatrale profunde și multilaterale.Cu prilejul unei vizite la Iași ne-am interesat în ce măsură se ține seama, în relația școală — teatru, de aceste două condiții. Am ales, nu întîmplător, Liceul nr. 3. In fostul liceu internat din Iași, școală cu vechi și bogate tradiții de cultură, se desfășoară azi o intensă activitate cultural-artistică de masă.

—< Dacă ne referim numai la 
vizionarea spectacolelor de 
teatru — spunea tovarășa profesoară Victoria Negreanu, directoare adjunctă a liceului — 
trebuip să arătăm că cele opt 
premiere ale stagiunii 1965- 
1966 au fost vizionate de a- 
proape toți elevii școlii.

• Lucia Pop — profesoară emerită:

Arătam mai sus că prima condiție de care trebuie să se țină seama în relația teatru- școală este alcătuirea unui repertoriu din care să nu lipsească piesele pentru elevi. A- dică piese de teatru care să alcătuiască în totalitatea lor un „manual de viață" — care să întruchipeze în „paginile" sale eroi și atitudini cu forță de înrîurire, să stimuleze și să dezvolte receptivitatea specta- torului-elev pentru tot ceea ce este frumos în viață. Sînt prezentate pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri" 
din Iași asemenea piese ?

— Dacă ne referim Ia inte
resantele „lecții de istorie" 
ținute în sala Teatrului Na
țional, atunci răspunsul este : 
da! Alături de vodevilurile și 
feeriile lui Alecsandri, au 
renăscut dramele istorice ale 
lui Delavrancea, Hașdeu, Că
rnii Petrescu — în prezenta
rea cărora viziunea regizorală 
n-a rămas în limitele unei 
patetice evocări, ci a căutat să 
descopere rezonanțele contem
porane ale istoriei, vibrația 
actuală, adesea revoluționară, 
a dramei istorice.

cesiunea rapidă a tablourilor 
— în medii diverse, împletind 
destinul eroilor individuali cu 
al mulțimilor, ridicînd conflic
tele Ia scara luptei dintre cla
se. Este o lecție de istorie care 
nu se uită.• Gheorghe Rusu — elev în clasa a X-a D :

3 Mihai Dănilă — elev în clasa a Xl-a A :
— Dintre toate spectacolele, 

drama istorică „Bălcescu" de 
Camil Petrescu m-a impresio
nat cel mai mult. Piesa, a că
rei acțiune antrenează în spec
tacol un număr mare de per
sonaje, ne poartă — prin suc-

— Mie mi-a plăcut „Po
vestea Unirii" de Tudor Șoi- 
maru și, mai ales. „Anton 
Pan" de Lucian Blaga.Valorificînd tradițiile populare, evocînd evenimente legate de frămîntările populare, asemenea spectacole se bucură de unanimă apreciere în rîndul elevilor. Este contribuția teatrului în acțiunea de e- ducație patriotică a tineretului.Intr-un interviu, tovarășul prof. univ. Ilie Grămadă, di-

ADRIAN VASILESCU

(Continuare la pag. a ll-a)
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Grădina de legume I CSPORTJ Absențe de pc podiumul
cu acel 

rivală a

marelui

litoralului
itoralul românesc este unul din marii consumatori de legume și zarzavaturi proaspete ai țării. Locuitorii, oamenii muncii I veniți aici spre a-și petrece concediul de odihnă au nevoie de cantități mari de legume și zarzavaturi.Răspunzînd cerințelor care cu fiecare an sporesc, în preajma orașului s-a dezvoltat un puternic bazin legumicol. Numai cooperativele agricole din raza orașului cultivă anul a- cesta, cu legume și zarzavaturi, 1132 hectare.— Fructificînd posibilitățile de care dispun — ne relata inginerul Aurel Antohe, președinte al consiliului agricol o- rășenesc — cooperativele a- gricole au făcut din legumicultura una din principalele lor ramuri de producție. Grădina de legume a litoralului s-a mărit cu fiecare an, odată cu a- cumularea de către cooperatori a experienței, a unei pregătiri adecvate. O problemă căreia i s-a acordat cea mai mare atenție a fost producerea legumelor timpurii, eșalonării producției astfel ca cea mai mare parte a anului piețele să primească legume și zarzavaturi proaspete. Experiența proprie demonstrează că orientarea în această direcție este bună... „Anul trecut — ne-a spus tovarășul Anton Tincu, președintele cooperativei agricole din Palazu Mare — cooperativa noastră a obținut, din sectorul legumicol, 3 300 000 lei. Acest venit ni l-au adus în special legumele timpurii”. Dar, realizarea unei producții de legume și zarzavaturi timpurii și extratimpurii este condiționată în primul rînd de asigurarea unei baze tehnico-ma- teriale corespunzătoare. Cooperativele au concentrat în a- ceastă privință, eforturi importante. în iarna care a trecut, cooperativele și-au procurat 1300 m.c. cherestea și 100 000 m.p. sticlă, materiale cu ajutorul cărora au construit 14 000 m.p. sere-înmul- țitor. Este primul an în care grădinarii din bazinul Constanța își organizează producția cu ajutorul serelor-înmul- țitor. O noutate pentru ei o constituie și amenajarea a nouă solare, pe o suprafață de 30 000 m.p. La cooperativele a- gricole din Palazu Mare s-a construit un solar pe 10 000 m.p. în cealată parte a orașului, la Viile Noi, cooperatorii au construit un solar pe 3 000 m.p.în aceste unități a început repicatul și trecerea plantelor în răsadnițe. S-au însămînțat 18 457 m.p. răsadnițe, s-aurepi- cat 8 100 m.p. pînă zile, cîmp 272 ha culturi legumicole și se lucrează intens la plantarea cartofilor timpurii pe 175 hectare. La Viile Noi, legumicultorii lucrau la repicatul celor 50 de hectare cu roșii. Repicaseră deja 15 hectare. Brigadierul Nicolae Po-1 pescu ne-a arătat culturile forțate Castraveții care sînt de-acum în 4 frunze, mazărea și ridichile — semănate în 3 etape — care au început să răsară. Pe tinerii Petru Gri- gore, Dumitra Dicu, Izet Ca- drie, Ana Conteș, surorile Maria și Elisabeta Itoafă de la Anadolchiol i-am găsit la pre-

L

în au De asemenea, urmă cu cîteva fost semănate în

gătirea ghivecelor nutritive. Alți 80 de cooperatori plantau cartofi și repicau răsadurile de vinete și ardei. La Palazu Mare, îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea sectorului legumicol se află în centrul a- tenției organizației U.T.C. Pentru lucru în grădină organizația U.T.C. a recomandat încă .30 de țineri. Am fost în grădină.tineri transportau gunoi de grajd, amenajau timp ce în altă parte, plecați asupra ramelor, mulți cooperatori repicau roșiile, varza timpurie și ardeii. Pe malul lacului, cîțiva tineri mecanici verificau motoarele pompelor de irigații. în mica seră a cooperativei se recoltau castraveți. La ușă aștepta un camion plin cu verdețuri. Președintele ne-a informat că ei trimit zilnic piețelor cite 600 legături de ceapă verde, 600 legături salată, mari cantități de spanac, ardei și alte verdețuri. Pînă la începutul săptămînii trecute cooperativa valorificase deja zarzavaturi proaspete în valoare de peste 30 000 lei. Piețele orașului au început să primească zarzavaturi și legume din multe unități.în toamna trecută, la ședința secției de hortiviticul- tură a Consiliului Superior al Agriculturii, s-a hotărît ca întreaga suprafață de grădină să fie irigată, apreciindu-se că aceasta este o cale sigură de sporire a producțiilor de legume și zarzavaturi. La Constanța însă, din cele 1132 hectare de grădină, anul acesta vor fi irigate numai 461 hectare. O suprafață similară a fost irigată și în anul trecut. Președintele Consiliului agricol al orașului Constanța este însă de părere că deocamdată nu sînt posibilități pentru extinderea suprafețelor irigate. Cele două lacuri cu apă dulce — Siitghiol și Ghiolul Mare —oferă bune condiții pentru irigarea unor mari suprafețe de grădină. Cooperativa agricolă din Palazu Mare, riverană cu Sutghiolul are irigată întreaga suprafață de grădină — 145 hectare. Dar aici, ca și la Ovidiu sînt condiții pentru irigarea unor suprafețe cu mult mai mari. în fiecare dintre ele pot fi irigate 200 și chiar 300 hectare. în ambele unități însă condițiile existente nu sînt folosite suficient pentru extinderea suprafețelor destinate le- gumiculturii. Inginerul Aurel Antohe, președintele consiliului agricol, motiva că la Palazu Mare și Ovidiu, grădina nu poate fi extinsă întrucît nu ar exista mînă de lucru. Președintele cooperativei din Palazu Mare susține însă contrariul, că au un excedent de forță de muncă. Care este a- devărul ? Sigur este că bunele condiții oferite de aceste două lacuri cu apă dulce continuă să nu fie fructificate în întregime.Cooperarea eforturilor u- nităților, în cadrul Uniunii o- rășenești a cooperativelor a- gricole, pentru extinderea suprafețelor de grădină irigată este un imperativ al zilei. Producția de legume a bazinului orășenesc este încă insuficientă. Și anul acesta, pentru acoperirea nevoilor și așa planificate la minim, vor trebui a- duse legume și zarzavaturi chiar și din alte regiuni. Ne-a surprins însă automulțumirea cu care privește conducerea

Un mare număr deîntr-o parte se mai încă răsadnițe în a-
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Astăzi sa desfășoară jocurile etapei a 3-a a returului campionatului categoriei A de fotbal. în Capitală, pe stadionul Republicii si nu pe 23

THALIA Șl ELEVII
(JJrmare din pag. I).rectorul Teatrului Național din Iași, ne spunea :

„Elevul este Ia o vîrstă 
care are nevoie de modele ; el 
trebuie să aibă tot timpul în 
față un chip de om căruia să 
dorească să-i 
modeleze 
Asemenea 
duim să 
scenă”.Vizionarea de către elevii Liceului nr. 3 a spectacolului cu piesa „Bălcescu”, de pildă, 
a inspirat chiar ideea organizării unui simpozion cu tema: „Profilul moral al lui Nicolae Bălcescu”. Alături de aceste reușite se simte însă, pe scena Teatrului Național din Iași lipsa eroului contemporan al societății noastre ; mai ales lipsa eroului de vîrsta elevilor, pe care aceștia să-l îndrăgească și să-l urmeze.

semene, să-și 
după el caracterul, 

modele ne stră- 
prezentăm noi pe

Sala teatrului — laborator 
de educație esteticăSfera unui obiectiv de seamă al școlii și organizației U.T.C. — dezvoltarea multilaterală și armonioasă a personalității elevului — trebuie să cuprindă, neapărat, și preocuparea pentru cultivarea discer- nămîntului estetic. Tovarășul profesor Gheorghe Cuza, secretarul comitetului U.T.C. al Liceul nr. 3 din Iași, mărturisea că printre mijloacele pe care comitetul U.T.C., cu sprijinul conducerii școlii, le folosește în acest scop — este și teatrul.

— Primul lucru care ne-a 
preocupat a fost să-i aducem 
pe elevi în sala de spectacol. 
Cu o condiție însă : să-i aju
tăm totodată să detecteze ele
mentele complexe pe care le 
include spectacolul și să le 
perceapă în sinteza lor uni
tară.

Așadar, există o condiție; o condiție de care școala și organizația U.T.C. țin seamă. La teatru, elevii sînt însoțiți de tovarășii profesori; explicațiile din pauze — cu privire la mesajul piesei, viziune regizorală, interpretare, ilustrație muzicală, decoruri — reprezintă primul pas făcut în vederea sprijinirii elevilor în înțelegerea tehnicii spectacolului și a receptării mesajului. Există aici, la Liceul nr. 3 din Iași, o veche și frumoasă tradiție : în fiecare sîmbătă seara sînt organizate șezători lite- rar-științifice; multe din a- ceste șezători sînt închinate teatrului — discuțiile pornind întotdeauna de la spectacolele vizionate în colectiv.Dar mijloacele prin care școala și organizația U.T.C. pot veni în sprijinul elevilor — introdueîndu-i în „tainele” înțelegerii artei spectacolului de teatru n-au fost epuizate...
• Ion Țîrlea — elev în clasa a X-a D :
— Cercul literar al școlii — 

care se bucură de participarea 
unui număr foarte mare de 
elevi — ar putea constitui un 
cadru prielnic pentru discuta
rea spectacolelor de teatru vi
zionate în colectiv. Ar fi bine 
dacă ni s-ar cere să facem 
chiar cronici dramatice — o 
analiză a spectacolului, așa 
cum l-am înțeles noi, analiză 
care apoi să fie corectată și 
completată de către conducă
torul cercului și de către cole
gii noștri. în discuții.Fiind vorba de o piesă de teatru în care autorul a ținut seama de datele concrete ale istoriei — credem că ar fi fost bine ca înaintea vizionării spectacolului, să li se fi prezentat elevilor — în școală — un cadru istoric al Angliei anilor 1100. să li se fi vorbit despre personalitatea regelui Henric al II-lea și a lui Thomas Becket. De asemenea, era necesară o prezentare a lui Jean Anouilh, despre al cărui teatru se spune că „e pre-

Intreprinderii „Aprozar*-Con- stanța aprovizionarea piețelor de pe litoral cu zarzavaturi și legume proaspete. Au fost contractate, de exemplu, pentru fondul pieții, 2 200 tone roșii. Desfacerea lor este eșalonată între 1 iunie și 1 noiembrie Pe întreg litoralul au fost luați în calcul 180 000 consumatori de la fondul pieței. O socoteală simplă arată că întreprinderea comercială locală „j Constanța va asigura_________consumator doar 12 kg de roșii în 5 luni de zile. Orice comentarii, credem, sînt de prisos.a G. A. S.cea o coo- Palazu MareMica seră Ovidiu ca și perativei din nici pe departe nu pot acoperi nevoile. Cooperativele din jurul orașului sînt unități puternice, bine consolidate economic și prin cooperare ele ar putea construi sere care le-ar aduce mari venituri iar producția a- cestora ar acoperi cerințele populației.
ION ȘERBU 

C. SLAVIC

doua a meciului Stea
ua — Universitatea. 
De la ora 18 !n cadrul 
emisiunii „Fotbal mi
nut cu minut' te vor 
transmite aspecte de 
la toate întllnirile de 
fotbal ale etapei, pro
gramate in tară.

Clay, care a rămas 
astfel neînvins după 
23 de meciuri susținu
te ca profesionist.

învingătorilor
'Tk

August cum s-a anunțat anterior în program cuplat se vor disputa întîlnirile : Steaua — Universitatea Cluj (ora 14,15) și Dinamo București — Steagul Roșu Brașov (ora 16). Iată în- tîlninle din țară : Dinamo Pitești — Farul Constanța ; U. T. Arad — Crișul Oradea ; Siderurgistul Galați — C.S.M.S. Iași ; Știința Craiova — Politehnica Timișoara ; Petrolul Ploiești — Rapid București.
★

Telespectatorii
putea urmări lntîiniri- 
le Steaua — Univer
sitatea și Petrolul — 
Rapid.

Stațiile noastre de 
radio vor transmite 
între orele 15,15 și 16 
desiășurarea reprizei a

vor

• Echipa de fotbal (juniori) a U.R.S.S., care va Intîlni selecționata României în preliminariile turneului U.E.F.A., a jucat la Chișinău cu formația de juniori a Bulgariei. Tinerii fotbaliști sovietici au cîștigat cu scorul de 1—0 (1—0).
• Boxerul de culoa

re Cassius Clay și-a

păstrat supremația 
mondială la categoria 
grea, învinglndu-I la 
puncte pe canadianul 
George Chuvale în
tr-un meci de 15 re
prize, disputat marți 
seara la Toronto, în 
fața a 12 000 de spec
tatori. Arbitrii au a- 
cordat decizia în una
nimitate lui Cassius

va 
tn-

• Turneul final al campionatului republican feminin de baschet, seria I, se desfășura la Cluj

tre 20 și 24 aprilie, întreceri vor lua parte primele șase echipe clasate în campionat.
La

• Ciștigînd cea de a 9-a partidă în meciul cu Efim Gheller (U.R.S.S.), marele maestru danez Bengt Larsen a obținut victoria iinală cu 5—4 și dreptul de a participa

turneul interzonal campionatului mondial de șah, care va a- vea loc în 1967.(Agerpres)

la

al

Patru zile „pline" de con
curs, cu multe întreceri deci
se pe ultimii metri și tot atî- 
tea surprize, plăcute sau... 
mai puțin plăcute — iată ce 
a însemnat întîlnirea 
mai buni înotători ai 
(exceptînd pe Cristina 
ban și Vasile Costa, absenți 
motivat) în cadrul tradiționa
lului concurs republican de 
primăvară.

Fără ca tabela recordurilor 
republicane (îmbunătățite se
rios în ultimele săptămîni) să 
sufere corecturi esențiale, 
competiția a marcat, față de 
edițiile precedente, un salt ca
litativ, echilibrul existent în
tre pretendenții locurilor 
fruntașe fiind principala ca
racteristică a celor 4 zile de 
concurs. Iar dacă federația de 
specialitate (prin comisia ei 
de competiții) nu ar fi mani
festat atîta conservatorism, 
adesea criticat, menținînd în 
regulament acel clasament de 
punctaj pe cluburi, cronome- 
trorii prezenți la piscina Flo- 
reasca ne-ar fi comunicat cu 
siguranță rezultate mult 
superioare, echivalente pregă
tirii serioase a celor mai mulți 
dintre participanți. Dar, 
trenorii, într-o 
goană 
licitat 
sigure

celor 
țării 

Bala-

an- 
inexplicabilă 

după puncte, și-au so
la maximum valorile 
(Moraru, Ingrid Ungur,

Z. Giurasa, Anca Andrei, A. Soos, A. Șoptereanu, N. Tat, 
H. Schier etc.) eforturile a- 
cestora în trei, patru și chiar 
șapte probe (cu serii și finale) 
influențînd în mod negativ 
performanțele obținute.

Ca o surpriză plăcută pu
tem consemna disputa an
gajată, chiar de la primele 
probe, între înotătorii bucu- 
reșteni și cei reșițeni, care au 
dominat de departe întrece
rile acestei competiții. Dar 
dacă rezultatele înregistrate

NOTE
de înotătorii din Capitală au 
fost în general scontate, în 
schimb reprezentanții „cetă
ții. oțelului" au evoluat la un 
nivel superior posibilităților 
pe care le cunoșteam de la 
ultimele competiții republica
ne. Tînărul strungar Herman 
Schier s-a dovedit cel mai 
rapid sprinter (57,6 secunde 
la 100 m liber) reușind chiar 
o victorie asupra campionului 
țării, VI. Moraru; Zeno Giu
rasa (1 :05,3) a devenit în ul
timele 6 luni cel mai bun 
specialist al probei de 100 m 
spate, iar... colega sa de pro-

bă, Anca Andrei (15 ani) a- 
nunță pe curînd, 
1:13,8, o mare 
Cristinei Balaban.

Și reprezentanții
port de pe Dunăre ne-au pri
lejuit frumoase satisfacții. 
Antrenorul D. Mititelu a adus 
de la Galați — în afara deja 
consacratei Gica Manafu (14 
ani), cea mai bună brasistă a 
țării — încă două autentice 
talente, despre care cu sigu
ranță se va mai vorbi mult: 
Mariana Bîrsan (13 ani) și Dan 
Ungureanu (14 ani).

București, Reșița, Galați... 
Oare la atîta se reduce nata- 
ția noastră de performanță ? 
Am căutat îndelung în liste
le cîștigătorilor celor 49 de 
probe vreun sportiv din Cluj și Oradea, centre cu veche 
tradiție în acest sport, care — 
mai mult — beneficiază și 
de posibilitățile unei pregătiri 
în timpul iernii. Dar cu ex
cepția lui Zeno Oprițescu și 
a ștafetei de 4 X 200 m liber 
a C.S.M. Cluj, antrenorii E. 
Mladin, B. Iordachi, V. Ara- 
nyosi, M. Benedek, din Cluj, 
sau E. Freund din Oradea nu 
au avut pe podiumul de pre
miere nici un sportiv !

In asemenea condiții se 
poate afirma cu toată tăria 
că nu lipsa condițiilor mate
riale explică slabele rezul
tate ale sportivilor clujeni și 
orădeni, ci sistemul de antre
nament, comoditatea înotători
lor, lipsa unei pregătiri zil
nice desfășurate la un nivel 
cit mai înalt. Ceea ce nu este 
explicabil pentru o SECȚIE DE 
PERFORMANȚA în care se 
investesc anual zeci de mii de 
lei.

SILVIU ANDREI

T. C. a unor delegații
care au participat la cel de-al VIII-lea Congres

DOUA CAMERE VECIHE

Miercuri, la sediul Comitetului Central al U.T.C., tovarășul Petru Enache, prim-se- cretar al C.C. al U.T.C., secretari ai C.C. al U.T.C. și membri ai Biroului C.C. al U.T.C. au primit delegații care au participat la cel de-al VIII-lea Congres al U.T.C. : delegația Comitetului Polonez, de Cooperare al Organizațiilor de Tineret din R. P. Polonă condusă de Zygmunt Najdowski, vicepreședinte al Conducerii Centrale a Uniunii Tineretului Socialist; delegația Uniunii Tineretului Muncitor din R. D.Vietnam condusă de Truong Dinh Bang, membru al C.C. al Uniunii; delegația Federației Tineretului pentru Eliberarea Vietnamului de Sud condusă de Le Huu Van,
au fost 
identic,

Omul sfințește locul! Proverbul bătrînesc 
nu se dezminte nici de această dată. Cine ar 
putea bănui că cele două fotografii 
făcute în două camere construite 
în care o mînă de bun gospodar a prevăzut
exact aceleași obiecte de, confort cotidian? 
Ba mai mult, situate la aceeași adresă: 
căminul muncitoresc nr. 1 al Combina
tului siderurgic Hunedoara. Pe tinerii 
muncitori Vasile Popovici, Ștefan Băză- 
luică, Ion Baciu și C. Tănase care locuiesc în 
apartamentul din prima fotografie parcă îi 
vedem în fiecare fapt de seară aplecați cu 
evlavie asupra slovelor înțelepte, ascultînd 
înfiorați muzică sau schimbînd grijuliu apa

în glastrele cu flori. In cea de a doua ima
gine, tinerii muncitori Gelu Durlă și Alexan
dru Iovan și-au lăsat de așa manieră am
prentele incit cu greu e de crezut că stau 
sub același acoperiș cu vecinii lor. Restu
rile de alimente zvîrlite neglijent, hai
nele trîntite la nimereală, paturile aranjate 
de mîntuială, atmosfera rece, neprietenoasă 
a acestui interior trădează nu numai graba 
sau comoditatea ci ceva mai grav : un mod 
neglijent de a trăi. Ținuta omului se vede și 
în astfel de situațiiI

membru al C.C. al Federației; delegația Uniunii Democratice a Tineretului „Grigoris Lam- brakis” din Grecia ; delegația Organizației Democratice a Tineretului Unit din Cipru condusă de Nikos Hristodoulou, secretar al C.C. al organizației, delegația Uniunii Tineretului Comunist din Venezuela condusă de Julian Colmenarez, membru al Direc ției Naționale a Uniunii ; delegația Tineretului Mișcăriji Populare de Eliberare din An- gola condusă de Samuel Ber-i nardo Miguel, membru al D:J*' recțiunii acestei organizații și delegația Ligii Tineretuhv Popular din Indonezia.Discuțiile s-au desfășui* într-o atmosferă cordi» prietenească.

Fotografii: N. STELORIAN

PU1MIUE
LA CONSILIUL DE STAT

A AMBASADORULUI
R. P. ALBANIAPreședintele Consiliului Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit la 30 martie în audiență pe ambasadorul R. P. Albania, Răpi Gjermeni, în legătură cu plecarea sa definitivă din România. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

de

nu se mai pe- 
cum se petre
cu 30 de ani. 

cinematograful

părin- 
parteafi de

zența săracului în lume”.
• Adrian Poruciuc — elev în clasa a Xl-a A :
— De curînd a avut loc în

tâlnirea absolvenților de acum 
30 de ani ai liceului nostru. 
Printre altele, aceștia ne-au 
povestit despre activitatea pe 
care o desfășurau în cadrul 
cercului dramatic, despre 
spectacolele așteptate cu inte
res de către toți elevii liceului. 
Ne-a fost rușine. Și noi avem 
un cerc dramatic — care însă 
nu desfășoară nici un fel de 
activitate.Discutăm la școală despre cercul dramatic. Iată ce ni se spune :

— Lucrurile 
trec acum așa 
ceau în urmă 
Televiziunea,
— cu montările lor superbe și 
interpretări actoricești ma
gistrale, prezența elevilor în 
sala teatrului profesionist a 
sporit desigur, exigența. Un 
spectacol prezentat de elevi 
nu mai poate trezi astăzi de- 
cît hazul colegilor și o 
tească înțelegere din 
profesorilor.Desigur, nu putemacord cu un asemenea punct de vedere. Concursurile artistice ale elevilor ne-au dovedit, nu o dată, că prezența elevilor pe scenă, departe de a trezi „hazul colegilor sau o... „părintească înțelegere din partea profesorilor”, admirație și ropote plauze.Comitetul U.T.C. al nr. 3 din Iași ar trebui să înțeleagă că teatrul de amatori este un pas sigur către cultura teatrală. îi cunoaștem mai de mult pe elevii acestui liceu. Pe unii dintre ei i-am ascultat recitind versuri: au dovedit că știu să recite cu inteligență, cu emoție și vibrație. Avem certitudinea că și în teatru pot avea succes. Au însă nevoie de îndrumare, de un repertoriu în care să se acorde o deosebită atenție drama- trugiei românești — începînd

trezește de a-Liceului

Sosirea ministrului comerțului al SuedieiLa invitația ministrului comerțului exterior al Republicii Socialiste România, miercuri după-amiază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, minis- Suediei, de func- Ministe- și Minis-
trul comerțului al Gunnar Lange, însoțit tionari superiori din rul Afacerilor Externe terul Comerțului.In timpul șederii sale în țara noastră, oaspetele va purta discuții privind intensificarea relațiilor economice dintre cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, oaspeții suedezi au fost întîmpinați de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Titus Cristureanu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost de față Olof Gustav Bjurtstrdm, ambasadorul Suediei la București. (Agerpres)

la 60 de ani de apariție
Miercuri seara a avut loc la sala mică a Palatului o adunare festivă consacrată împlinirii a 60 de ani de la apariția primului număr al revistei ,,Viața Românească", organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Scriitorilor.La festivitate au participat tovarășii Florian Dănălache, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R., Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor, Ion Stoian, șef de secție la C.C. al P.C.R., Demostene Botez, membru corespondent al A- cademiei, directorul revistei, scriitori, conducători ai unor publicații literare și de cultură din Capitală, redactori din presă și edituri, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Florian Dănălache. Au luat apoi cuvîntul scriitorii Demostene Botez, Mihai Se- vastos, vechi colaborator al revistei și Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei, redactor șef al „Vieții Românești*.

Delegația Uniunii Tineretului Comunist din Uruguay, condusă de Pascual Latronico, membru al C.C. al U.T.C.U., și delegația Uniunii Tineretului Iugoslav, condusă de Radoje Ștefanovic, membru al Secretariatului C.C. al U.T.I., care au " ' - - - -participat la lucrările ce-

lui de-al VIII-lea Congres al U.T.C., au părăsit m- ercuri Capitala.La plecare, delegațiile au fost conduse de secretari al C.C. al U.T.C., de membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.C.
SÎNTETI DE ACORD

CU ACESTE
(Urmare din pag. I)

Si mai important decit amin
tita constatare este însă altce
va : ce anume minează încre
derea acestor tineri în profesia 
lor, ce anume îi face să se sim
tă rușinați de ea? La noi. as
tăzi, profesiunea de construc-

RĂSPUNSURI ?

cu piesa contemporană într-un act, ținîndu-se seama de posibilitățile reale ale echipei de teatru, de capacitatea interpretativă a componenților ei.
CĂI ALE CREAȚIEI

ȘTIINȚIFICE->

(Urinare din pag. I)în materiale cu ajutorul ultrasunetelor și radioizotopilor. Lizina dispune astăzi de un laborator special amenajat în a- cest scop. Longeronii locomotivei Diesel electrice, butucii de la motoare și generatoare de tracțiune, elemente de bază în construcția locomotivei, sint astfel supuse înaintea prelucrării unui control preliminar cu ultrasunete și izotopi.Am întreprins studii și cercetări privind utilizarea tablei laminate la rece în locul tablei laminate la cald în construcția transformatoarelor. Prin aceste cercetări s-au micșorat pierderile, gabaritele și greutățile transformatoarelor, ridicîndu-le la nivelul tehnicii mondiale.Continuînd această succintă listă de realizări aș mai aminti că prin studierea repartiției supratensiunilor pe modele s-au putut determina rezervele de izolație în diferite construcții de transformare inclusiv ale acelora cumpărate prin licențe.în sfîrșit, aș mai aminti cercetările noastre experimentale privind caracteristicile mașinilor rotative sincrone și asincrone care au dus la îmbunătățirea acestor construcții la un înalt nivel tehnic.Pe baza acestor lucrări — din care am enumerat doar cîteva — au fost întocmite materiale de sinteză care au văzut lumina tiparului în publicația științifică a uzinei noastre, în revistele de specialitate

ale institutelor de cercetări ale Academiei sau departamentale, în publicații din străinătate, sau au fost prezentate în sesiunile de cercetări științifice ale uzinei sau ale institutelor politehnice din București, Timișoara și Iași, Institutului de Metrologie, Institutului Energetică al AcademieiRecentele documente partid au fost pentru noi puternic stimulent pentru continua ridicare a nivelului cercetării, pentru desfășurarea u- nor studii de mai largă amplitudine, cu mai adînci rezonanțe în viața uzinei.Paralel cu elaborarea unui profund plan de perspectivă (asupra căruia aș vrea să insist în aceste relatări), au fost luate în primul rînd o serie de măsuri în vederea lărgirii bazei experimentale : s-a proiectat și se găsește în construcție pe o suprafață de 5 000 m.p. laboratorul destinat probelor cu caracter fizic, chimic, mecanic, metrologic, cerute de producție ; s-a întocmit tema de proiectare pentru construcția unui laborator necesar încercărilor pentru aparatajul de înaltă tensiune și a transformatorilor de putere ; s-a organizat un laborator de calcule și modelări (menit a e- fectua volumul mare de calcule impus de desfășurarea producției) ; se va construi un laborator de înaltă tensiune.Au fost luate, în al doilea rînd, o serie de măsuri menite să ducă la ridicarea calificării cadrelor de specialiști ai uzinei în vederea desfășurării susținute și multilaterale a activității de cercetare.în sfîrșit, pe baza consultării unui mare număr de specialiști a fost întocmit un vast plan de cercetare științifică, menit a ridica laboratorul nostru la nivelul unui real centru de cercetări științifice.Pornind de la nevoile puse de dezvoltarea producției, planul nostru prevede, de pildă, pentru următorii 5 ani un nu-

de etc.deun

măr de 80 de teme dintre care 35 au intrat în planul curent de activitate pe anul în curs.Cele mai multe dintre ele vor fi rezolvate încă pînă la sfîrșitul anului acesta, 9 dintre ele fiind incluse în planul departamental de cercetări științifice (printre acestea din urmă fiind trecute teme ca „Studiul înlocuitorilor materialelor electroizolante”, „Studiul descărcărilor parțiale în izolația de înaltă tensiune”. „Elaborarea aliajelor în construcția locomotivei electrice și Diesel-electrice”).Planul nostru de activitate stabilește nu numai termenul realizării temei ci și toată suma de obiective urmărite de studiul abordat (planul prevede astfel colaborările ce trebuie stabilite în interiorul și în afara uzinei pentru atacarea temei de cercetare, valoarea finanțării și diverse termene de finalizare a cercetării pe etape: documentare, proiect, executare, prototip, experimentare analiza rezultatelor).O scurtă enumerare a unora dintre obiectivele planului nostru curent de lucru, mi se pare însă mai elocventă decît orice teoretizări atunci cînd încercăm să prezentăm cîteva din coordonatele activității prezente a laboratorului Uzinei „Electroputere”Am înscris, de pildă, în plan o serie de cercetări pe modele electromagnetice cu privire la rezistența tensiunii de impuls la transformatoare de 400 kV. Scopul lucrării este de a verifica cu anticipație modul de executare și comportare a transformatorului la supratensiunile la care este supus în exploatare. Costul modelului se ridică la numai cîteva procente din costul transformatorului. Cercetările noastre vor dovedi așadar că este posibilă cunoașterea anticipată a comportării transformatorului original prin folosirea acestui model, evitând astfel eventua-

ineren-stabili- analiza
lele neajunsuri uneori te în proiectare.O altă lucrare este rea metodei pentru cantitativă prin speetrografiea bronzului cu aluminiu și alte aliaje. Lucrarea urmărește determinarea cantitativă a diferitelor materiale care compun un aliaj .Interesante sînt cercetările asupra ventilației mașinilor e- lectrice, care urmăresc realizarea unor construcții noi de mașini electrice cu performanțe îmbunătățite din punctul de vedere al ventilației, respectiv al răcirii părților active.Putem avea certitudinea că printr-o activitate susținută, întregul nostru plan de cercetare va fi îndeplinit, că vom ridica necontenit „ștacheta” muncii științifice în uzină, că vom dărui an de an secțiilor uzinei suma de soluții necesare continuei îmbunătățiri a producției noastre la nivelul celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii mondiale.

tor se bucură de o largă apre
ciere, am putea spune că ea a 
devenit o emblemă a societății 
întregi. Toate orașele noi. toa
te fabricile noi. nu sint ele re
zultatul muncii constructorilor?

De unde, dar, la acești elevi 
disprețul pentru meserie, jena 
că vor fi muncitori ? Iată de 
ce japtul — oricît de particu
lar ar fi — merită să ne retină 
atenția. Răspunsurile anului I A ne duc ele însele la niște 
explicații: nu cumva încă de 
acasă unii părinți îi învață pe 
copiii lor că e rușinos să mun
cească ? (cum se explică, alt
fel, acel „dacă n-am avut no
roc, ce să iac, mă fac zidar"...?). 
„Au rîs alții din sat de mine", 
explica un elev, și aceia care 
au „rîs“ că el muncește trîndă- 
veau acasă, trăiau din munca 
părinților. E mai rușinos să 
muncești decît să trîndăvești ? 
E la mintea oricui că nu. De 
ce, dar, s-a simțit jenat elevul 
din Craiova ?

Intîmplarea cu „melodia pre
ferată” pune niște întrebări 
care depășesc cadrul clasei și 
chiar al școlii respective. în
trebări care readuc în obiectiv 
sarcinile unui larg și complex 
proces de educație, care începe 
din familie și continuă, în școa
lă, în organizația de pionieri 
și, mai tîrziu, în cea de tineret 
— și care trebuie să aibă în 
atenția sa principală cultivarea 
dragostei de muncă, dorința de 
a fi util, respectul pentru toate 
profesiile.

Fata din
(Urmare din pag. I)

luat parte la o confruntare cu 
publicul. N-o știam emotivă și 
totuși... a fost. Am căutat s-o 
îmbunăm. „Lasă, știu eu că 
n-am cîntat cum trebuie. Dar 
o să vedeți voi“ 1 Și într-ade- 
văr, după cum știți, s-a ținut 
de cuvînt". Elena Predună, colegă de clasă.

' Visul ei cel mai 
urmeze Institutul 
poate chiar aci, la 
tru care se și pregătește 
prezent. Dar aria ei 
preocupări științifice și cultu
rale nu se reduce la atît. Li- 
zica ne vorbea despre pasiu
nea ei pentru Rebreanu — ca 
autor, pentru Angela Moldo
van — ca interpretă a muzicii 
populare Satisfacțiile ei de a 
se descurca și mai bine în lim-

mare ? Să 
politehnic, 

Galați pen- 
în 
de

fotografie
ba lui Balzac, de a reuși să 
rezolve un exercițiu mai greu 
și altele, le-am aflat, odată cu 
dorința ca la învățătură să ob
țină rezultate mai bune decît 
pînă acum.

Gata. Aveți fișa biografică. 
Numele ? înainte de a-l nota 
ne mai permitem încă o pre
cizare... ajutătoare.

Acolo, în. sala Palatului Re
publicii Socialiste România, 
coborîți aidoma ca din legen
dă, ș-au arătat la „Dialog la 
distanță" ceata de fluierași 
din Paltin. Zis-au ei cu fluie
rul de ne-au îneîntat auzul, 
dar doina vrîncenească „Mun
te, munte frățioare" a căpătat 
glas unduios și catifelat ca zbo
rul vîntului prin cetinele de 
brad ale Munților Vrancei, 
datorită ei. elevei Eugenia Gheorghe de la Liceul nr. 6 
Galați -— fata din fotografie.
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• Un fiiltru ca?
nu Siltreaxă 999 
lipsurileIntr-adevăr, așa cum ne scrie Nicolae Petre din București, în anul 1960, la Fabrica de țigarete — București a fost introdusă o nouă instalație pneumatică pentru transportul tutunului tăiat, aceasta avînd adaptat un sistem mecanizat de filtrare a prafului de tutun.Instalația a fost concepută de Institutul de proiectări al Ministerului Industriei Alimentare. încă de la darea ei în funcțiune, această instalație nu a funcționat corect, pro- ducînd înfundarea și oprirea mașinilor de tăiat tutun, iar separarea prafului nu este a- sigurată în condițiile prevăzute.Pentru înlăturarea defecțiunilor pe care această instalație le manifestă, Fabrica de țigarete — București a solicitat Institutului de proiectări al industriei alimentare să modifice proiectul. Concursul dat fabricii de către I.P.I.A. nu a fost însă pe măsura necesităților. Totuși, tehnicienii fabricii. cu aprobarea proiectantu- e modificări, tost înlăturatunea de pu- :estei instala-i, -1964 condu-onvocat con- iar aceasta a dificări care nătățirea sein instalații- îe-a semna- îtul, nici prin ase în anul □raf nu a fostțigarete — comunicat că proiectantu- j posibilitatea iectului.

că răspunsul 
ucerea Fabri- 

în vreme ce 
trimisă spre 

ierului Indus- 
se din acest 
a lăsat ca a- 

să fie rezol- 
fără ca el să 
a făcut acest 

a fost sesizat. 
N. COTIGA
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„SERVICI
Membri ai cooperativei 
gricole de producție din 
muna Progresul, raionul 
tești, lucrind la săparea 

naiului pentru irigații

a- 
co- 
Fe- 
ca-
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e sezonn pag. I)nii de Munte curilor legate deWi N. Iorga.rismulul. de prinși, firește, locu- leosebit : Poiana Valea Prahovei, cum e și firesc int mereu corn- 3.N.T. din regiu- îizează pentru ti- dzitarea locurilor cuși, precum și a la Sarmizegetu- Comitetul orășe- 1 U.T.C., agenția oraș va organiza >r la Histria și ’ ' istorice cit șiaent la sfirșit de ltă și pe mare, începutul lunii de 300 de stu- în excursie pe — Hidrocentrala orghiu-Dej" (Ar-îăr de tineri își s trei zile de con- i într-o excursie □navele „Carpați" ceste excursii vor e 15 aprilie — 19 Giurgiu — Porțile de Fier cu vizitarea insulei Ada- Kaleh, sau Giurgiu — Sulina.Și, în încheierea acestei scurte treceri în revistă — care este departe de a înfățișa toate acțiunile turistice de primăvară — o știre de ultimă oră. Agenția București a O.N.T. vă organiza începînd de la 15 mai concedii cu caracter de excursie : mare-munte.Deci, drum bun pe traseele de primăvară 1

„Servici contra 
servici" — ăsta e 
principiul lui de 
viață. Chiar și ac
tuala soție a obți
nut-o călăuzindu-se 
după această devi
ză : „Eu îți ofer tot 
confortul, tu dă-mi 
dragostea ta dezin
teresată...". Condi
țiile schimbului au 
fost clar exprimate 
de la bun început. 
Confort sau gingă
șie „vreau servici 
contra servici".

Chiar cînd oferă 
cuiva o strîngere 
de mină așteaptă 
contravaloarea. Pe 
gratis nu dă nimica. 
„Ți-arn zîmbit, zîm- 
bește-mi. Te iubesc, 
iubește-mă". Cu al
te cuvinte, negusto
rie cinstită.

Oferă servicii și 
așteaptă servicii, 
întreg universul îi 
apare ca rezultatul 
unui infinit șir de 
servicii reciproce, 
combinații și aran
jamente. Eu îți re
par televizorul, 
mă inviți 
la masă; 
propui la 
eu te scot 
la aer curat; și așa 
mai departe, la ne- 
sfîrșit.

Cînd i se cere un 
mic serviciu 
bește amabil 
calculează 
contravaloarea, 
uita ce te-am rugat' 
sau 
ce-am vorbit". Re
lațiile lui cu oame
nii sînt din această 
pricină de-o sim
plitate indiscutabilă, 
„îmi zîmbești, îți 
zîmbesc. Mă ser
vești, te servesc".

Prin acest sistem 
neobișnuit „Servici 
contra servici" sta
bilește și un mira
culos plan de com
plicitate — vinde 
indulgență și cum
pără, la rîndul lui, 
indulgență. „Închizi 
tu ochii, închid și 
eu ochii. Nu mă 
critici, nu te critic". 
Cînd e cazul, „Ser-

de T. Mazilu

viei contra servici" 
face un fel de 
schimb în natură; 
îți oferă un curcan 
umplut și-ți cere in 
schimb o oră de 
confesiune... In toa
te cazurile princi
piul „Servici contra 
servici" acționează 
fără greș.

Prin acest sistem 
păcatele sînt reci
proc anulate prin 
buna înțelegere, 
îmi ierți tu un pă
cat, îți iert și eu un

Nou
insectar 

de buzunar

tu
duminică 

tu mă 
o primă, 
duminică

zîm- 
dar 

exact 
„Nu■ Ct

„ce-ai făcut cu

păcat. Îmi ierți tu 
alcoolismul îți iert 
și eu alcoolismul. 
Negustor cinstit, 
dacă-i ierți tu un 
păcat mare îți iartă 
și el — după calcu
lul de rigoare — 
mai multe păcate 
mici. In pagubă, nu 
iese niciodată. De 
multe ori se anu
lează prin aceste 
procedee păcate di
ferite. Dacă amicul 
îi iartă alcoolismul, 
el îi iartă formalis
mul... „Pactul de 
neagresiune" e ur
mărit cu sfințenie. 
Dacă amicul nu-i 
iartă alcoolismul, el 
îi demască imediat 
formalismul.

Adeseori „Servici 
contra servici" cere 
în schimbul unor 
servicii materiale 
recompense spiri
tuale. Iți repară 
levizorul, dar 
cere în schimb 
te bucuri cînd 
vine în vizită, 
face rost de mobilă 
cu condiția să crezi 
în noblețea lui. Nu 
crezi în noblețea lui

rămîi cu mobila 
care o ai.

Stima — e și ea 
rezultatul unui ase
menea aranjament. 
Oferă stimă contra 
stimă.

— Te respect, res- 
pectă-mă...

Cînd nu poate ob
ține stimă contra 
stimă — oferă alt
ceva, mai convena
bil. Cere stimă și 
oferă în schimb o 
masă copioasă — 
cu precădere rață 
pe varză. Amicul 
mănîncă rața și la 
sfîrșitul mesei îi 
oferă în schimb, 
drept răsplată, sti
ma și considerația 
lui.

Stima administra
torului de bloc și-a 
cîștigat-o plimbîn- 
du-l cu mașina la 
Predeal, într-o ad
mirabilă duminică 
de toamnă. Stima 
nu se obține întot
deauna ușor; cel 
care oferă stima 
cere prea mult, cel 
care are nevoie de 
stimă n-are de un
de să dea. Mai lasă 
unul, mai dă celă
lalt — pînă la ur
mă se aranjează. 
Amîndoi s-au de
clarat mulțumiți. 
Administratorul 
luat puțin aer, 
individul nostru
crescut în ochii lui. 
Servici contra ser
vici. ,

Cînd l-am întîl- 
nit ultima oară pe 
„Servici contra ser
vici" era foarte in
dignat. Cineva, că
ruia îi oferise 
curcan la cuptor, a 
uitat să-i
sfîrșitul mesei 
ma de 
nevoie 
care făcuse 
cheltuieli.

Oferise un servi
ciu și nu primise în 
schimb un alt ser
viciu. Cînd acest 
schimb nu merge, 
simte că sfîrșitul i 
se apropie. Indigna
rea lui e teribilă:

— A, și ce fru
mos curcan era...

AȘTEAPTĂ^
Marți seara, în sala clubului „Constructorul" din Capitală a avut loc un interesant spectacol în care de un deosebit succes s-a bucurat jurnalul vorbit „Copiii ne așteaptă", inspirat de poezia cu același titlu a Măriei Banuș.Spectacolul, cu un pronunțat caracter educativ, a scos în evidentă răspunderea pe care o au părinții pentru creșterea și educația copiilor lor. Exemplele ilustrative alese din viața personală și profesională ale „actorilor", au conferit spectacolului dinamism și an suscitat interesul spectatorilor. Alături de artistele Maria Voluntara și Tina Ionescu și-au dat concursul și activiști culturali și obștești din raionul „30 Decembrie" ca și studenți ai Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale".Spectacolul, deosebit de instructiv, este, după cum ne-au declarat organizatorii, o promisiune pentru viitoare acțiuni cu caracter similar. Un asemenea spectacol educativ destinat cu precădere tinerilor căsătoriți ar fi necesitat însă o mai mare mobilizare a acestora.

V. RÂVESCU

ăscoala", adaptare pentru ecran după romanul cu același titlu al lui Liviu Kebreanu are autori tineri: scriitorulPetre Sălcudeanu, care semnează scenariul șl MirceaMureșari, care semnează regia. Drumul de la carte Ia film constituie una din cele mai temerare operațiuni din complicata meserie cinematografică. Se spune uneori că pînă și simpla traducere a literaturii într-o altă limbă decît cea în care a fost scrisă este plină de riscuri șl de aici cunoscuta zicală: „Tradutore tradittore" (traducerea trădează). Șl totuși, cinematograful a consemnat de nenumărate ori exemple de fidelitate față de opera primară. Filmul românesc se poate minări cu adaptări pentru ecran făcute total în sprijinul literaturii originale și e suficient să amintim „Moara cu noroc", „Setea". „Străinul". „Pădurea spîn- zuraților* listă la care putem adăuga fără sfiiciune „Răscoala". Restrîngerea unui roman suficient de voluminos cum este cel al lui Rebreanu, la dimensiunile a 80 de pagini dactilografiate cite cere cu strictețe durata normală a unei pelicule, implică o riguroasă răspundere. Romanul în cauză, vastă frescă socială a unei epoci, trebuia inevitabil respectat dar — și aceasta nu este o butadă — in același timp „trădat". Respectat în ceea ce are esențial, „trădat" în elementele colaterale care pot fi suprimate. Măiestria cineastului stă tocmai în ieșirea din această dilemă: ce las și ce suprim pentru ca atît încărcătura de idei cît și cea afectivă să nu sufere.Filmul a renunțat la episoadele buedreștene, la culisele politice și redacționale, a renunțat chiar și la un personaj atît de omniprezent în roman cum este Titus Herdelea, am- plificîndu-1 în schimb pe Baloleanu. Ba mai mult, pe Herdelea cineaștii l-au contopit pe alocuri cu politicianul liberal în opoziție și viitor prefect. Renunțarea la personajul Herdelea și accentul pus pe persoana lui Baloleanu nu constituie o simplă operațiune epică cerută de specificul cinematografic, ci o problemă de concepție dra- maturgică. Scenariul și-a propus ca fiecare din personajele filmului să aducă o idee, să susțină o problematică. Bătrînul Miron Iuga, constituie prototipul boierului tradițional, de modă veche și conservator, feudal pînă în măduvă, autocrat și nemilos dar care în adîncul gîndurilor sale e convins că atunci cînd îi exploatează sîn- geros pe țăranii de pe moșia sa o face în interesul lor și al țării ! Paradoxul acesta ține de o lege obiectivă a economiei politice : adîncirea contradicțiilor fundamentale dintre cei care muncesc pămîntul și cel care îl stăpînește, oglindește concepțiile de clasă diametral opuse ale

țărănimii, care trăiește în condițiile economice ale relațiilor capitaliste, și moșierimea ce se încăpățînează să se mențină în limita relațiilor feudale. Fiul său, Grigore Iuga, reprezintă generația nouă de moșieri, mai realistă în fața noilor relații economice, ca și Baloleanu — adaptat de conveniență la sloganurile liberale și de circumstanță electorală pe care le va renega la prima ocazie. Amplificare a căpătat în film Petre Petre. Și în carte, deși restrîns ca prezență, Petre Petre se constituia într-un prototip al masei de țărani prezentate global ca un personaj unic: țăranii. Ca și cartea, filmul păstrează acest personaj colectiv: țăra-

dacă uneori replicile sînt mai lungi, filmul nu suferă. Răscoala este o operă cinematografică prin excelență epică. De aceea, așa cum nu ne supără mișcările lente de aparat, panoramările . ample în peisajul de stepă, montajul realizat din planuri lungi — toate asigurînd fluiditatea specifică stilului epic — nu deranjează nici dialogul bogat, cu atît mai mult cu cît are certe calități literare. Ca și romanul, filmul păstrează o narațiune pe mari momente (să ne amintim plasticitatea titlurilor de capitol din roman). Momentele se înlănțuie într-o creștere gradată ca sosirea lui Grigore și Baloleanu, prima discuție cu bătrînul Iuga, sosirea Nadinei, țăranii la București și scena de la parlament, răscoala, represiunea sîngeroasă. Tragismul răscoalei țărănești, lipsită de organizare și perspectivă revoluționară, apare și mai mult accentuată în momentele ei de
„RĂSCOALA"

și virtuțile
ecranizăm

nii, dîndu-i ceva din vigoarea colectivă a corului vorbit din tragediile antice. Petre Petre, în a cărui plăsmuire cinematografică și-au adus contribuția și alte personaje ale cărții den- sificate, păstrează însă profilul masei de țărani. De la supunerea tragică, speranța în milostenia boierilor, pînă la mînia oarbă sau revolta disperată, Petre Petre reprezintă în exact ceea ce va îndeplini mare masa țăranilor.Fidelitatea filmului față literatura lui Rebreanu, a cărei apropiere de specificul cinematografic a fost de nenumărate ori subliniată pînă acum, se remarcă și prin integrarea în dialogul filmului a foarte replici luate ca în litera cărții. Faptul acesta îi conferă dialogului o calitate* aparte. ~ '

mia înde
multeChiar

terți 
să îți Iți

La 12 aprilie 1457, Ștefan, 
fiul lui Bogdan, in vîrstă de 
numai 21 de ani — după ce 11 
biruise la Doljești pe Petru A- 
ron, ucigașul tatălui său (acela 
care se umilise și umilise Mol
dova în iafa dușmanului, plă
tind cel dinții bir turcilor) — 
întreba mulțimea adunată pe 
Cîmpia Dreptății dacă era cu 
voia tuturor ca el să fie domn.

Cu toții i-au răspuns intr-un 
glas:— în mulți ani de la Dumne
zeu să domnești I

Și ungindu-1 domn, mitropo
litul Teoctist, ungîndu-i scep
trul și sabia, însemnele pute
rii, nepotul lui Alexandru cel 
Bun a intrat in Suceava urcin- 
du-se în scaun.

Cronicarul Grigore Ureche, 
zugrăvindu-i portretul, la sfir- 
șitul unei domnii de 47 de ani, 
scrie despre el că „era un om întreg la fire, neleneș, și lucrul său îl știa a-1 acoperi, și unde nu gîndeai acolo îl aflai. La lucru de războaie meșter, unde era nevoie însuși se vira, ca văzîndu-1 ai săi să nu îndărăp- teze, și pentru aceea rar război de nu biruia, și unde-1 biruia alții nu pierdea nădejdea, că știindu-se căzut jos, se rădica deasupra biruitorilor". Numai 
că Grigore Ureche, oricit se 
străduiește să fie obiectiv, nu 
poate să-și stăpinească un sim- 
țămint tainic (de pe poziția 
marii boierimi) și adaugă insi
nuant că Ștefan era „mînios și de grab' a vărsa sînge nevinovat ; de multe ori la ospețe o- mora fără județ". (Fiind vorba, 
de sigur de acei boieri trădă
tori, pe care Ștefan îi pedepsea 
fără cruțare, amănunt pe care 
cronicarul, cu voia sau fără 
voia iui, uită să-l precizeze).

Dacă marele vornic al Țării- 
de-jos, Grigore Ureche, găsește 
cu cale să facă în letopiseț 
astfel de elogii, și o asemenea 
mențiune, in schimb poporul, în 
cîntecele sale, care trebuie să 
fi fost extrem de numeroase în 
timpul și după moartea lui Ște
fan, manifesta față de domni
tor o admirație fără rezerve. 
Ștefan apare luminos, de o vi
tejie și de o frumusețe bărbă
tească unică :„Ștefan, Ștefan domn cel Mare Seamăn pe lume nu are,De cît numai mîndrul soare I Din Suceava cînd el sare, Pune pieptul la hotare:

Din legendele

și tradițiile

poporului nostru

de Alexandru Mitru
Ca. un zid de apărare !... Lumea-ntreagă stă-n mirare : Țara-i mică, țara-i tare, Și dușmanul spor nu are I *

Ceea ce domină însă cu pri
sosință în cîntecul și legenda 
românească despre Ștefan cel 
Mare, este ideea de dreptate 
— cultivată în 
gerii epocii de 
Faptul acesta 
l-a relevat mai 
cine regretatul 
veanu, în lucrarea 
închinată vieții lui Ștefan cel 
Mare și, mai pregnant, în mo
numentala epopee „Frații Jderi"

limitele înțele- 
către domnitor, 
l-a observat și 
bine decît ori- 

Mihail Sado- 
lui anume

în ciuda apariției sale de mică întindere, același rol, încercînd să închipuie profilul eterogen al țăranilor în uniforme militare siliți să-și ucidă frații.Un alt moment interesant al filmului îl constituie hora din mijlocul satului cuprins de nemulțumiri. Gradația dansului, care devine un ritual îndîrjit, este ritmată mai ales prin muzică și mișcarea în cadru a oamenilor care cînd se apropie pînă la prim plan, cînd se depărtează pînă la plan general.Inevitabilă constatare la filmele românești ale ultimului an o constituie calitatea interpretării actoricești. N. Secăreanu a realizat un Miron Iuga solid ca un monument, Ion Besoiu poartă cu noblețe imensa resemnare a personajului Grigore Iuga, iar Constantin Codrescu realizează subtil meandrele politicianismului liberal propriu lui Baloleanu. Ilarion Ciobanu este un Petre Petre aproape teluric, hărțuit de neliniști și obsesii, iar în rolul Nadinei debutanta A- driana Nicolescu aduce numai liniile exterioare ale personajului și nu știu dacă nu cumva tocmai greutățile actriței de a se interioriza au dus la realizarea unei moșierițe superficiale și caline, ceea ce convine destul de mult filmului. Chiar în roluri de mai mică întindere se realizează performanțe și de aceea lista pe care o adăugăm nu înseamnă o simplă enumerare ci numai un fapt impus de restricțiile spațiului: Sandu Sticlaru, St. Mihăilescu-Brăila, Ernest Maftei, Matei Alexandru, Emil Bota, Gh. Trestian, Val. Săndulescu, Colea Răutu, Gheorghe Aurelian, Felicia Chi- riță etc. Vizionat la numai cî- teva zile după desfășurarea Congresului cooperativelor a- gricole, filmul „Răscoala" determină în mintea spectatorului rememorarea unei jumătăți de secol de istorie a României. Potentele revoluționare ale țărănimii și-au găsit adevăratul făgaș abia în alianță cu spiritul organizator al clasei muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român. De aici fireasca trimitere la filmul „Setea" în care Petre Petre se metamorfozează în Mitru Moț, tî- nărul țaran ajuns la conștiința luptei revoluționareFilmul „Răscoala" vitabile minusuri, prelungit, simți căîncă nu știu cum va tima fotogramă pe scrie „sfirșit". Uneori lectiv „țăranii" eîntr-un pitoresc verbal și de comportament pedalat.O contribuție importantă la reușita filmului a adus-o tînă- rul operator de Imagine Nicu Stan a cărui fotografie de atmosferă subliniază intens dramatica existență a țăranilor care luptau pentru pămîntul pe care îl munceau, dar nu îl stă- pîneau.

organizate, are și ine- Finalul e realizatorii arăta ul- care vor eroul co- prezentat

naivități, momente pe care filmul le realizează cu o fină observație. Drama izolării răscoalelor țărănești la perimetrul geografic al unui singur sat, (unica legătură între răsculați constituind-o dialogul purpuriu al focurilor pe cerul nopților șl legendele de factură biblică cu cei doi călăreți înveșmîntați în alb ce umblă prin lume) nu putea duce decît la Inevitabilul masacru care s-a soldat după cum se știe cu pagini însînge- rate în istoria poporului român. Episodul cu soldatul care trăiește tragismul crimei înfăptuite împotriva fraților săi țărani și se sinucide pare descins din literatura lui Sahia, dar se integrează fără efort filmului. Ca și în cazul Iul Petre Petre, care reprezintă individualizat șl metaforic țărănimea, soldatul are ATANASIE TOMA

...

Fragment
Casa pionierului din Timișoara. (Imagine primită de la cercul foto al Casei pionierului din Timișoara)din actul 2 din baletul „Castelul fermecat" interpretat de micii artiști de la

Cinematografe
RĂSCOALA — cinemascop — 
completare — Țara Hațegului rulează la Patria (orele 13,45; 16,15; 18,45; 21,15),București ((orele 8,45; 11;13,30; 16; 18,30; 21), Grivi- ța (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
— cinemascop — completare 

Un bloc neobișnuitrulează la Republica (orele 10; 12; 14,15; 16,45; 18,45; 21).
LUMINA VERDE — cinema
scop rulează la Luceafărul (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30;— completare — Secretul trecutului), Rahova (orele 16; 18,15; 20,30; — completare — Au fost salvați).
FIFI ÎNARIPATULrulează la Capitol (orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 — completare — Politețe? Tomis (orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21 — completare — Pasiuni), Modern (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21),
TRANZIT — cinemascop rulează la Festival. (orele 10; 12; 14; 16,15; 18,30;20.45) , Feroviar (orele 9,30;11,45; 14; 16,15; 18,30;20.45) .
TOM JONESrulează la Victoria (orele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30— completare — Tîrguri șiiarmaroace), Lira (orele 15; 17,45; 20,30 — completare— Vizita conducătorilor de partid și de stat în nea Crișana).
UNCHIUL MEUrulează la 9,30; 11,45; 20,45).
DEPĂȘIREA —
Lucrările 
pe țară a lucrătorilor din con
strucțiirulează la Lumina (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21).

DE LEGHE PE AMA-

rulează 9,45; 12; 21).
WINNETOU
(seria II) —
Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în regiunea Ba
nat

la Aurora (orele 14,15; 16,30; 18,45;
- cinemascop 
completare —

dea la 
sti- 

avea 
pentru 
atîtea

care
Lux(orele
(ore-

(unde, ca și în celelalte lucrări, 
informația de ordin cronicăresc 
este mereu corectată de scriitor 
plin viziunea plină de sinceri
tate și căldură folclorică).

Ideea de dreptate a făcut, 
probabil, să se nască și legenda 
(care are neîndoios la bază un 
adevăr istoric) despre Stejarul 
din Borzești. (Legendă preluată 
in literatura cultă îndeosebi da
torită unei nuvele istorice pe 
această temă a junimistului Ni
colae Gane).

Se povestește astfel că Ște- 
ian, cînd era copil, se juca 
întreaga zi pe șesul și prin pă
durile de pe malul Trotușului,

Copiii se împărțiseră în două 
cete și, călări pe cai de nuiele, 
în mîini cu sulițe de trestii, 
goneau pe malul Trotușului cît 
ii țineau picioarele, iăcînd lar
mă și hăulind, de se speriaseră 
toate sălbăticiunile codrilor.

Rină la urmă, ceata celor care 
întruchipau oastea moldoveana, 
condusă de fiul de voievod, bi
rui pe cealaltă, zisă a tăta
rilor, și avînd în frunte pe 
Gheorghiță, cu o căciulă
toarsă pe dos și un paloș de 
scîndură scurt în mină, ca să 
semene cu un han.

In glumă, făcindu-se că-1 ju
decă pe han, copiii îl legară pe

în-

un semn și zeci de săgeți se 
înfig în trupul copilului nevi
novat.

Au trecut anii. Ștefan cîrmuia 
de multă vreme Moldova, cînd 
îi sosește vestea despre o nouă 
năvălire tătărască Hoardele e- 
rau călăuzite acum de către fi
ul aceluiași han, care cu un 
singur gest adusese odinioară 
moarte micului prieten a lui 
Ștefan. Fiul hanului, mai crud 
decît părintele său, nu se mul
țumea să ia pradă cirezi 
vite, copii și femei,
și pustia în calea sa totul.

de 
Ardea 

Nu

STEJARUL
DIN BORZEȘTI

cu băieți de seama lui, din sa
tul Borzești. Prietenul său cel 
mai drag era un flăcăiaș numit 
Gheorghiță, ager și îndemîna- 
tic, care se deosebea de Ștefan 
numai prin aceea că fiul de 
domn era bălai, iar el avea pă
rul ca pana corbului. Joaca 
lor obișnuită, inspirată bineîn
țeles din tristele realități ale 
vremii — între alte multe jocuri 
și petreceri copilărești, cum ar 
spune hitrul din Humulești — 
era aceea a luptelor... dintre 
români și tătari.

Așa s-a petrecut și în ziua cu 
pricina.

Gheorghiță cu curmeie de tei, 
de trunchiul unui stejar.

Deodată, din depărtare răsu
nă, tropot înfiorător de copite. 
Se auziră urlete ce nu aveau 
nimic omenesc. O urdie tătă
rească, de astă dată o urdie 
adevărată, năvălește spre satul 
Borzești. Copiii se răspîndesc 
care încotro, fiecare ascunzîn- 
du-se pe unde nimerește. Ut- 
dia găsește la locul de joacă 
numai pe micul Gheorghe, încă 
zîmbind, crezînd că-i vorba tot 
de o glumă, legat de trunchiul 
copacului. Rînjind neîndurător, 
hanul, căpetenia tătarilor, face

șilăsa în urmă decît sînge 
scrum.

Domnitorul, cuprins de o 
dîncă amărăciune, dar și de o 
cumplită mînie, Își adună în 
grabă oastea și teși înaintea 
tătarilor.

Bătălia a fost îngrozitoare. 
Oastea moldovenească, tndir- 
jită, l-a zdrobit pe tătari. însuși 
feciorul marelui han a căzut 
prizonier. Judecata, potrivit, le
gendei. ar fi fost hotărîtă de 
Ștefan la poalele aceluiași ste-

a-

jar din Borzești. Ca și micul 
Gheorghe, și exact în același 
loc, fiul hanului a fost legat de 
copac. Trimișii marelui han e- 
rau de față, jurîndu-se minci
nos că nu vor mai face nici o 
năvălire cît va fi lumea, ofe
rind munți de aur, încercînd 
să-l răscumpere pe prizonier.

Ștefan luă cuvîntul și povesti 
întîi scena uciderii fără nici o 
vină a tovarășului său de 
joacă, din copilărie, și oamenii 
din satul Borzești depuseră 
mărturie că tocmai așa se pe
trecuse crima. Mormîntul lui 
Gheorghe încă mai exista. După 
aceea, domnitorul întrebă pe 
mai marii oștirii și curții, ca și 
pe sătenii din Borzești, cum 
cred ei că se cuvine să fie îm
plinită dreptatea; fiindcă drept- 
tatea este bunul cel mai de 
preț al oamenilor.

La auzul acestei întrebări, atît 
căpeteniile de oaste și sfetni
cii, cît și sătenii, înțelegînd 
glodurile domnului, răspunseră 
că oricine seamănă moarte și 
durere nu are dreptul să cu
leagă altceva decît tot moarte 
și durere. Să-și primească deci 
năvălitorul ceea ce i se cuvine.

Se zice că Ștefan și-a întors 
în clipa aceea fața spre soli 
grăindu-le că în așa măsură 
s-a ridicat prețul capului fe
ciorului de han, în urma pră- 
dăciunilor, pustiirilor și sînge- 
lui vărsat de tătari, încît 
stăpînul lor nu va avea niodată 
atîta aur și bogăție ca să și-l 
poată răscumpăra. Și. a încu
viințat pedeapsa cerută.

Central 14; 16,15;
regiu-
(orele 18,30;

completare — 
primei Consfătuiri

800
ZOANE — completare — Lu
crările primei Consfătuiri pe 
țară a lucrătorilor din con
strucțiiruleazi la Union (orele 15,30; 18; 20,30).

PROGRAM PENTRU COPII
— dimineața ora 10. — ANI 
CLOCOTITORI — completare
— Politețe ?rulează la Doina (orele 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),Arta (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
CĂLĂTORIE 
Școala de la
— Comori de 
că — Știință 
5/1965 rulează la Timpuri Noi (o- rele 10—21 în continuare). 
CEA MAI FRUMOASA — 
completare — Lucrările pri
mei Consfătuiri pe țară a lu
crătorilor din construcții —rulează la Giulești (orele 16; 18,15; 2.0,30). Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30 —completare -- Scoarțe populare).
BEATA — completare — Pîr- 
vu Mutu-Zugravul ’

IMAGINARA 
Meri — Liniște 
artă româneas- 

și tehnică nr.

rulează la Excelsior (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30).
PROCESUL ALB — cinema
scop rulează la Dacia (orele 9,45; — 12,15 în continuare 15; 17,45; 20,30), Ferentari (o- rele 15,30; 18; 20,30).
PROCESUL DE LA NURN- 
BERG — ambele seriirulează la Buzești (orele 16;19.30) .
ȘAH LA REGE — completare
— Adam și Eva în Fiatrulează la Cosmos 16; 18; 20).
FATA DIN JUNGLĂrulează la Cotroceni le 16; 18,15; 20,30).
A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop — completare — 
Rășinarirulează la Bucegi (orele 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Gloria (orele * 16; 18.30;— Cînd Floreasca 15,30; 18;tare — _ ___ ______Flamura (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
FEMEIA 1N HALAT — com
pletare — Tîrguri și iarma
roace rulează la Unirea (orele 16; 18,15; 20.30).
ÎN PUSTIUL PATAGONIEI
— completare — Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Românerulează la Flacăra (orele 15.30; 18; 20.301
ULTIMUL MILIARDAR rulează la Crîngași (orele 16; 18; 20)
GUSTUL MIERII — comple
tare — Plasmarulează la Vitan (orele 16; 18,15; 20,30).
CINE EȘTI DUMNEATA, 
DOMNULE SORGErulează la Miorița (orele 9.30; 12,15; 15; 17,45; 20.30).
ARȘIȚA — cinemascop — 
completare — Pictorul din 
Praga rulează la Munca (orele 16; 18.15; 20.30)
VANINA VANINIrulează la Popular (orele 16; 18,15; 20,30). Volga (o- rele 10; 12.30; 15,30; 18;20.30) .
CALEA VICTORIEI SAU 
CHEIA VISURILOR — com
pletare — Vizita conducători
lor de partid și de stat în re
giunea Banat —rulează Ia Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30).
TRAGEȚI IN STANISLAS — 
completare — Și acum... pu
țină gimnastică-rulează la Colentina (orele 14; 16.15; 18,30; 20,45)
BARCAGIUL
— completare — Energiarulează la Melodia (orele 9: 11,30; 14; 16,30; 19;21.30) .

9; 11,15; 13,30;21 — completare soția e plecată), (orele 12,30; 20,30 — comple- Ajutor mă înec).

cinemascop
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LA MAUSOLEUL 
LUI V. I. LENINprezentat de tovarășul L. I. Brejnev

Tovarășul L. I. Brejnev a arătat că perioada dintre Congresele XXII-lea și al XXHÎ- lea ale Partidului a fost plină de evenimente mari și importante atît în viața internă a țării, cît și în viața internațională. P.C.U.S. a condus poporul sovietic pe calea construirii comunismului. Partidul a depus toate eforturile pentru a asigura condiții pașnice de muncă poporului sovietic, a luptat activ pentru menținerea păcii în lumea întreagă.în anii care s-au scurs, a spus L. I. Brejnev, sistemul mondial al țărilor socialiste s-a întărit considerabil, a crescut prestigiul lui internațional, influența sa asupra destinelor omenirii. Sistemul mondial socialist înaintează în mod neabătut. Legitățile fundamentale ale construcției socialiste sînt comune tuturor țărilor, ele sînt bine cunoscute și încercate în practică. Totodată, în dezvoltarea lor țările sistemului socialist în- tîmpină mereu noi probleme, create de viața reală, cu toată complexitatea și diversitatea ei. Firește, că nu există și nici nu pot exista soluții de-a gata Ia toate aceste probleme.în continuare, vorbitorul a arătat că C.C. al P.C.U.S. preconizează și pe viitor ca una din direcțiile principale ale activității politicii externe a partidului și statului sovietic dezvoltarea și întărirea legăturilor ideologice și politice cu partidele comuniste din toate țările socialismului pe baza principiilor marxism-le- ninismului, dezvoltarea și întărirea legăturilor politice, economice și de altă natură ale U.R.S.S. cu statele socialiste, contribuția sa multilaterală Ia coeziunea comunității socialiste, întărirea puterii și influenței sale.După aceea vorbit despre adîncirea tradicțîilor în sistemul talist și desfășurarea luptei de clasă a proletariatului. Sistemul capitalist în ansamblu — a spus el — trece printr-o 'criză generală, contradicțiile sale interne se adincesc. Exploatarea crescîndă a oamenilor muncii determină ascuțirea luptei de clasă, intensificarea luptelor sociale capitalistă.Referindu-se mișcării comuniste și muncitorești internaționale, raportorul a arătat că, dacă cu 50 de ani în urmă în lume erau 400 000 de comuniști, în prezent există 88 de partide comuniste care unesc aproape 50 milioane de luptători. Referindu-se la dificultățile din mișcarea comunistă, raportorul a spus că după părerea C.C. al P.C.U.S., pentru coeziunea rândurilor comuniste există o bună platformă mar- xist-leninistă — linia generală elaborată Ia consfătuirile partidelor frățești din 1957 și 1960. întărirea unității — a

raportorul a con- capi-

în societateaIa creșterea

arătat vorbitorul — cere respectarea normelor privind relațiile dintre partide, norme elaborate în colectiv de ele, și anume — deplina egalitate în drepturi și independență, neamestecul unuia în treburile interne ale celuilalt, sprijin reciproc, solidaritate internaționalistă.în continuare, în raport se vorbește despre dezvoltarea mișcării de eliberare națională. Știm în mod sigur, a spus vorbitorul, nu este departe ziua, cînd vor fi distruse ultimele focare ale colonialismului și pe pămînturile eliberate se vor înălța stindardele libertății naționale. Acesta este verdictul istoriei și el este inevitabil.Raportul se ocupă, de asemenea, pe larg de lupta Uniunii Sovietice și a celorlalte țări socialiste împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru pace și securitate internațională.Politica partidului și statului sovietic a urmărit să dea o ripostă hotărîtă forțelor agresive, să se opună ascuțirii continue a situației internaționale, să lupte împotriva dezlănțuirii unui război mondial.Referindu-se la agresiunea S.U.A. împotriva Republicii Democrate Vietnam și la războiul sîngeros dus împotriva poporului din Vietnamul sud, L. Brejnev a spus oricîte fărădelegi ar intervenționiștii, ei putea să înfrîngă
de că comite nu vor voința poporului vietnamez și se vor izbi de sprijinul tot mai mare acordat Vietnamului de U.R.S.S. și celelalte țări socialiste.Uniunea Sovietică, se spune în continuare în raport, este vital interesată în asigurarea securității europene. în prezent, pe acest continent raportul de forțe este cu totul altul, față de cel dinaintea celui de-al doilea război mondial. Agresorilor li se opune astăzi o forță atît de puternică și invincibilă încit dacă ei vor dez- lănțui războiul nu vor obține nimic altceva în afară de piei- rea lor.Demascînd politica agresivă a imperialismului, U.R.S.S. promovează consecvent și ferm linia coexistenței pașnice a statelor cu orânduiri sociale diferite. La Congres, a spus vorbitorul, putem menționa cu satisfacție succesele importante ale politicii noastre iubitoare de pace în perioada care face obiectul raportului. Uniunea Sovietică este în bune relații cu majoritatea statelor lumii.O parte însemnată a raportului a fost consacrată luptei P.C.U.S. pentru crearea bazei tehnice materiale a comunismului. în ultimii șapte ani — a spus L. Brejnev — volumul întregului produs social a sporit cu 58 la sută, al producției industriale — cu 84 la sută. Fondurile fixe de producție ale economiei naționale au crescut cu 92 la sută. în acești ani s-au dezvoltat necontenit ra-Ședințele din 30 martie

MOSCOVA 30. — Corespon
dentul Agerpres S. Podind 
transmite: în cea de-a doua 
zi a congresului al 23-lea al 
P.C.U.S. au început dezbate
rile pe marginea raportului 
Comitetului Central și al Co
misiei centrale de revizie.

In ședința de dimineață, pri
mul a luat cuvîntul N. G. E- 
goricev, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc Moscova 
al P.C.U.S. El a înfățișat acti
vitatea organizației de partid 
a capitalei sovietice, care nu
mără 700 000 de comuniști. 
Oamenii muncii din Moscova 
au îndeplinit planul pe primul 
trimestru cu 117 la sută. In 
numele organizației de partid 
din Moscova, el a făcut pro
punerea de a se restabili func
ția de secretar general al Co
mitetului Central al Partidului.

Primul secretar al C. C. al 
P. C. Ucraina, P. E. Șelest, a 
vorbit despre îndeplinirea îna
inte de termen a sarcinilor 
septenalului de către între
prinderile din republică. In 
legătură cu propunerea de a se 
trece la săptămîna de lucru de 
5 zile, cu două zile de odihnă, 
el a spus că în Ucraina lu
crează de acum 
de program 141 
deri. Vorbitorul 
in noul cincinal 
spori simțitor producția de ce
reale, ajungînd la o recoltă 
anuală de 37—38 milioane to
ne. El a sprijinit propunerea 
făcută în raport de a se crea 
organe intercolhoznice coope
ratiste, arătînd că astfel de or
gane ar contribui la dezvolta
rea legăturilor pe linia pro
ducției intre colhozuri.

Potențialul economic al Ka- 
zahtanului s-a dublat in șapte 
ani (1959—1965) — a declarat 
la Congres D. A. Kunaev, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din această republică.

F. S. Goriacev, prim-secre-

cu un astfel 
de întreprin- 
a arătat că 

Ucraina va

tar al Comitetului regional de 
partid Novosibirsk, în. cuvîn
tul său a propus lărgirea pre
gătirii cadrelor de specialiști 
necesari trecerii agriculturii 
pe baze științifice.

S. R. Rașidov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Uzbekis
tan, a adus la cunoștința con
gresului faptul că republica 
și-a realizat sarcinile la in
dicii principali atît în indus
trie, cît și în agricultură în 
perioada septenalului.

Vorbind despre progresul e- 
conomic al Bielorusiei, P. M. 
Maserov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din această republică, 
a comunicat că în timpul sep
tenalului, investițiile de stat 
în economia națională a Bie
lorusiei s-au ridicat la 5,7 mi
liarde ruble, mai mult decît în 
15 ani anteriori.

V. P. Mjavanadze, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din 
Gruzia, s-a referit la dezvol
tarea rapidă a bazei energeti
ce a Republicii prevăzută în 
cincinal, la creșterea continuă 
a producțiilor de ceai, la dez
voltarea irigațiilor pentru cul
turile subtropicale.

Au mai luat cuvîntul V. S. 
Tolstikov, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Leningrad, A. I. Pelșe, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Letonia, K. F. Katusev, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Gorki.

In cursul ședinței 
amiază, Wladyslaw 
prim-secretar al 
PM.U.P., Walter 
prim-secretar al 
P.S.U.G., și Le Duan,

de după- 
Gomulka, 
C.C. al 
Ulbricht. 
C.C. al 
i, prim- 

secretar ăl C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
au adus salutul lor congresu
lui, fiind întimpinați de dele
gați cu aplauze furtunoase.

Lucrările Congresului con
tinuă.

murile de bază ale industriei grele și a sporit, de asemenea, considerabil producția mărfurilor alimentare și a obiectelor de uz cultural-social; a sporit puterea economică și de apărare a țării.In anii care au trecut s-a schimbat considerabil structura socială a societății sovietice. Muncitorii și funcționarii cu familiile lor reprezintă 75,4 Ia sută din populația Uniunii Sovietice, iar țărănimea colhoznică — 24,6 la sută.în economia U.R.S.S. s-au produs nu numai mari prefaceri cantitative, ci și profunde prefaceri calitative. Progresul tehnic-științific a trezit la viață numeroase noi ramuri de producție. în continuare L. Brejnev s-a referit pe larg la problemele fundamentale ale perfecționării relațiilor e- conomice, ale îmbunătățirii sistemului de conducere al economiei naționale, ale planificării și stimulării producției.Apoi vorbitorul s-a oprit în continuare asupra principalelor particularități ale noului cincinal, arătînd că planul cincinal pe anii 1966—1970 este o nouă etapă importantă a luptei poporului sovietic pentru crearea bazei tehnico-materiale a comunismului. Sarcina principală constă în aceea că pe baza folosirii multilaterale a realizărilor științei și tehnicii, a dezvoltării industriale a întregii producții sociale, a ridicării rentabilității ei și productivității muncii să se asigure o creștere considerabilă continuă a industriei, un ritm înalt stabil de dezvoltare a agriculturii și datorită acestui lucru să se obțină o ridicare substanțială a nivelului de trai al poporului, o satisfacere cît mai completă a necesităților materiale și culturale ale tuturor oamenilor sovietici.în viitorul cincinal se prevede ca produsul social global, să sporească anual în medie cu peste 7 la sută, volumul producției industriale să crească de aproximativ 1,5 ori, iar producția agricolă de 1,25 ori.Partidul, a spus raportorul, va promova și pe viitor linia dezvoltării cu precădere a industriei grele, spre creșterea mai rapidă a producerii mijloacelor de producție. Totodată bizuindu-ne pe succesele obținute în dezvoltarea industriei grele, noi avem posibilitatea ca în noul cincinal să canalizăm resurse considerabil mai mari spre dezvoltarea ramurilor care produc bunuri de consum.Raportorul s-a ocupat în continuare de sarcinile care revin instituțiilor de cercetări științifice și de proiectări în îndeplinirea noului plan cincinal. Sarcina constă în a obține un ritm înalt de creștere a productivității muncii și a rentabilității producției.L. Brejnev a arătat că o importanță primordială se va a- corda dezvoltării agriculturii, Iuîndu-se o serie de măsuri pentru a crea condițiile în vederea creșterii în continuarea forțelor de producție la sate. Se preconizează sporirea a- proape de două ori a investițiilor^ capitale în agricultură.Arătînd că a fost adoptată hotărîrea de a se convoca cel de al III-lea Congres Unional al Colhozurilor, L. Brejnev a propus formarea unor organe colhoznice eligibile în raioane, regiuni, ținuturi, republici și la centru. O asemenea formă democratică de conducere va permite să se folosească mai deplin avantajele gospodăriilor cooperatiste în dezvoltarea continuă a producției agricole, să se lărgească considerabil legăturile de producție și economice intercolhoznice, să se folosească cel mai rațional resursele naturale, tehnice-materiale și da muncă, să se îmbunătățească organizarea prelucrării și desfacerii produselor.In continuare vorbitorul a arătat că pe baza creșterii volumului producției, a productivității muncii și venitului național în cursul acestui cincinal nivelul de trai al poporului sovietic va crește continuu. Veniturile reale pe locuitor se vor mări de circa 1,3 ori.Comitetul Central consideră posibilă trecerea muncitorilor și funcționarilor la săptămîna de lucru de cinci zile cu două zile libere, numărul orelor lucrătoare ale săptămînii rămînînd la 41.In continuare, L. Brejnev s-a ocupat de problemele dezvoltării activității de cercetări științifice, evidențiind sarcinile oamenilor de știință. EI a vorbit apoi despre ridicarea nivelului procesului de învă- țămînt și lărgirea materiale, despre literaturii și artei.în ultima parte lui sînt abordate pe larg sarcinile legate de munca politi- co-organizatorică și cea teore- tico-ideologică a P.C.U.S.

MOSCOVA 30. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : Delegația Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceau- șescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a depus miercuri dimineața o coroană de flori la Mausoleul lui V. I. Lenin din Piața Roșie. La solemnitatea depunerii coroanei au fost pre- zenți N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de stat al planificării al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., S. A. Baskakov, șef de secție la C.C. al P.C.U.S., precum și membri ai Ambasadei Republicii Socialiste România la Moscova.
Aspect de la o demonstiație 
a studenților din Viena, îm
potriva agresiunii americane 

in Vietnam

Criza din N. A. T. 0.

Un nou memorandum francez
DENUNȚAREA PROTOCOLULUI 

PRIVIND PREZENȚA 
COMANDAMENTULUI N.A.T.O. 

PE TERITORIU FRANCEZ

PARIS — Guvernul 
francez a remis un nou 
memorandum repre
zentanților la Paris ai 
Statelor Unite, 
Britanii Republicii 
derale Germane și 
liei, în care se aduc 
cizări cu privire la 
centele 
Franței în legătură 
N.A.T.O. “ 
documentul să fie 
mis și celorlalte 
țări membre ale Alian
ței atlantice.

hotărâri

Urmează

Marii 
Fc- 
Ita- 
pre- 

re- 
ale 
cu 
ca 

tri- 
zece

Franța a hotărât să stabileas
că termenul de 1 iulie 1966 
pentru retragerea forțelor te
restre și aeriene franceze a- 
fectate comandamentului ali
at, staționate în R.F.G. La a- 
ceeași dată urmează să se re
tragă și personalul francez a- 
fectat comandamentelor aliate 
integrate stabilite în Europa

centrală, Grecia și Turcia, 
precum și comandamentelor 
subordonate acestora. Se hotărăște, de asemenea, retragerea elementelor franceze a- fectate statelor majore aliate (Shape și comandamentul din Europa centrală), precum și din colegiul N.A.T.O. ceea ce va duce la îndepărtarea de pe teritoriul Franței a sediilor a- cestui organism.In pasajele adresate Statelor Unite și Canadei se subliniază că data de 1 aprilie .1967 este valabilă și pentru a duce la capăt operațiunile necesare pentru transferarea statului major al forțelor americane din Europa occidentală care își are în prezent sediul în Franța, precum și a diverselor instalații militare terestre și aviatice ale S.U.A. de pe teritoriul francez. Aceeași precizare se face și în paragraful suplimentar adresat Canadei.

Guvernul francez a făcut ieri primul său de
mers formal pe lingă guvernul S.U.A. — țara 
depozitoare a acordurilor N.A.T.O. — în legătu
ră cu planurile sale legate de N.A.T.O., denun- 
țind cu un preaviz de un an, protocolul privind 
prezența pe teritoriul Franței a comandamente
lor generale ale

Ambasadorul Franței la Wa
shington a remis Departamen
tului de Stat al S.U.A. notifi
carea scrisă a acestei denun
țări, conform acordurilor în 
vigoare care prevăd că un ast
fel de demers trebuie făcut pe 
lingă guvernul S.U.A. care la 
rîndul său are sarcina să in
formeze guvernele celorlalte 
țări membre ale N.A.T.O. .4- 
cordnrile prevăd, de asemenea,

N.A.T.O.
comandamente

intră în vigoare 
notificarea către

că denunfarea
Ia un an după 
guvernul american.

Demersul francez
noului
Franța reprezentanților diplo
matici
S.U.A., 
mane și Italiei, prin care 
precizează condițiile în 
Franfa este hotărîtă să acțio
neze in problemele N.A.T.O.

urmează 
memorandum remis de

acreditați la Paris ai 
Marii Britanii, R. F. Ger- 

se 
care

Document privind
politica externă a R. F. G

Ambasadorul
la Tirana
de Enver

României
primit
HodjaTIRANA 30 (Agerpres). — In legătură cu plecarea sa definitivă din R. P. Albania, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Tirana, Gheorghe Velcescu, a fost primit miercuri de Enver Hodja, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania. în cursul aceleași zile, Gheorghe Velcescu a fost primit, de asemenea, de președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Albania, Mehmet Shehu. întrevederile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

Evenimentele
de la Quito

După demisia juntei 
ecuadorieneu

bazei sale 
problemele

a raportU'

BONN 30 (Agerpres). — 
Cancelarul Erhard a anunțat 
în Bundestag că guvernul 
vest-german a adresat tuturor 
guvernelor cu care întreține 
relații oficiale, un document 
privind țelurile politicii exter
ne a R.F.G. El a precizat că 
acest document urmează aji 
remis și unul număr de țări 
cu care R.F.G. nu a stabilit 
relații diplomatice. Documen
tul cuprinde poziția guvernu
lui vest-german referitoare la 
problemele reunificării Germa
niei și ale înarmării nucleare.

Se menționează că textul do
cumentului a fost aprobat de 
partidele politice reprezentate 
în Bundestag. In cadrul unei 
scurte dezbateri parlamentare, 
reprezentantul opoziției social- 
democrate, Herbert Wehner, a 
relevat că documentul guver
nului ar putea „să provoace 
decepție" în alte țări.

In timp ce guvernele S.U.A. 
și Angliei au ținut să aprobe 
cu promptitudine documentul 
vest-german, comentatorii de 
presă au exprimat o serie de 
rezerve importante. „După 
părerea observatorilor, scrie 
agenția FRANCE PRESSE, documentul nu constituie o coti
tură a diplomației vest-germa- 
ne. El confirmă mai curînd că 
Bonnul nu intenționează să-și 
revizuiască concepțiile tradițio
nale în problema reunificării 
șl în aceea a frontierelor".

Influentul ziar britanic „TI
MES", caracterizează nota gu
vernului vest-german ca „de
zamăgitoare". „Sînt reluate, 
scrie „Times", toate argumen
tele vechi împotriva recunoaș
terii frontierei poloneze" (Oder 
/Neisse).

Ziarul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITVNG", remarcă

faptul că în nota R.F.G. „răz
bate grija cu care Bonnul evi
tă adevăratul punct critic și 
anume participarea la poten
țialul nuclear.

Comentînd documentul vest- 
german, agenția TASS consi- 
decă că nu se poate da creza
re declarațiilor privitoare la 
dragostea de pace a guvernu
lui R.F.G.", atît timp cît aces
ta nu va fi recunoscut ca de
finitive actualele frontiere de 
stat din Europa.

Ziarul cehoslovac 
PRAVO" consideră 
său că documentul 
man reprezintă „un 
a micșora lipsa de 
față de R.F.G".

„RUDE 
la rîndul 
vest-ger- 
efort de 

încredere

n comunicat semnat de șefii forțelor armate ecuadoriene făcea cunoscut marți că junta militară, în frunte cu amiralul Ramon Castro Jijon a demisionat și a părăsit reședința guvernamentală plecînd din țară. în același comunicat se anunța că prin înlăturarea juntei se creează premi- zele constituirii unui guvern civil provizoriu, format din lideri ai organizațiilor politice din Ecuador.Așadar, puternicul val de demonstrații antiguvernamentale declanșat în urmă cu un an și al cărui apogeu a fost atins în ultimele zile, a silit junta (instalată Ia putere în urma „pronunciamento“-ului din iulie 19631 să părăsească puterea.Ultimele știri anunță că șefii militari care au primit demisiile individuale ale juntei au ordonat: imediată a celor 62 studențimii arestați recentelor demonstrații, chiderea posturilor de radio și au făcut cunoscută „restabilirea deplină a drepturilor civile".Telegramele de presă, relatau că marți seara, în cursul unei reuniuni, partidele politice, organizațiile sindicale și conducătorii militari au ales în unanimitate ca președinte provizoriu al țării pe fostul ministru al finanțelor în guvernul Galo Piaza, Clemente Yerovi Inda- buro. Noul președinte a acceptat să-și asume această răspundere adresînd un apel populației pentru restabilirea calmului. în ce privește foștii conducători ai juntei, agenția „ASO- CIATED PRESS" anunța că ei ar fi sosit la Rio de JaneiroEpilogul de la Quito constituie o victorie a luptei neîntrerupte a populației ecuadoriene pentru restabilirea drepturilor constituționale, pentru revenirea la un regim politic normal.

membrilor eliberarea lideri ai în cursul i, redes-

IOAN TIMOFTE

Interviu cu
• •

oaspeții noștri

Răspunzînd, amabil, 
solicitării de a-și rela
ta impresiile despre 
cel de ai VlII-Iea Con
gres al U.T.C., Jiri 
Neubert, secretar al 
C.C. al Uniunii Tine
retului Cehoslovac, în
cearcă să sintetizeze :

Cele mai puternice 
impresii din zilele 
Congresului ? Pe scurt, 
le-aș deiini astfel:

a) în întreaga des
fășurare a Congresului 
s-a reliefat profundul 
devotament al tinere
tului român fată de 
partid. Dezbaterile au 
demonstrat 
generație a 
vede în politica 
duiui programul 
de muncă și de 
garanția unui 
luminos. Entuziasmul 
cu care a fost primită 
cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușes- 
cu a fost o puternică 
mărturie a atașamen
tului uteciștilor, între
gului tineret, fată de 
Partidul Comunist Ro
mân ;

b) mîndria patriotică

că tînăra 
României 

parti- 
său 

luptă, 
viitor

Profundul devota-

meni al tineretului

român față de partid

depentru înfăptuirile 
pînă acum și încrede
rea în victoriile vii
toare. Această mîn- 
drie patriotică este o 
inepuizabilă sursă de 
energie, de stimulare 
a muncii creatoare a 
tineretului;

c) continuitatea tra
dițiilor de luptă revo
luționară ale U.T.C. 
Tineretul român prețu
iește jertfele înaintași
lor săi și nu-și precu
pețește eforturile pen
tru a împlini cele mai 
nobile aspirații ale ge
nerațiilor care au lup
tat sub steagul parti
dului ;

d) masiva participa
re a delegațiilor stră
ine, expresie a prețu
irii de care tineretul 
român și organizația 
sa revoluționară 
bucură în lumea 
treagă.

Jiri Neubert ne 
crie în fraze pline de 
căldură impresiile sale 
din scurta călătorie pe 
litoral. Constanta și 
Mamaia impresionea
ză prin frumusețea lor,

se 
în-

des-

prin eleganța arhitec
tonică, prin admirabi
lele condiții de recre
are pe care le asigură 
—- subliniază interlo
cutorul nostru.

Un ultim capitol al 
interviului: preocupă
rile actuale ale Uniu
nii Tineretului Cehoslovac. Oaspetele ne 
relatează, printre al
tele, despre eiorturile 
în vederea îmbunătă
țirii pregătirii profesi
onale a tinerilor mun
citori. în actuala eta
pă de dezvoltare a 
industriei, în condiții
le unui progres tehnic 
rapid pe plan mondial, 
calificarea profesiona
lă trebuie continuu ri
dicată. Cine vrea să 
facă ceva în viată tre
buie să învețe... Jiri 
Neubert amintește, de 
asemenea, despre pro
blemele tineretului de 
la sate, despre munca 
de educare ideologică 
a tineretului, despre 
mobilizarea sa la rea
lizarea sarcinilor sta
bilite de partidul co
munist.

Imaginea unui tine

ret entuziast

Un tînâr cu o figură blinda, luminoasă. Vorbește fără grabă, într-o limbă cu accente grave. Ascultă atent traducerea frazelor în românește și își reia firul gindurilor.Han de Leeuw, membru al Secretariatului C.C. al Uniunii Generale a Tineretului Olandez, a venit pentru prima oară într-o țară socialistă.— La cei de al VlII-iea Congres al U.T.C., am avut imaginea unui tineret entuziast, plin de vigoare, care dăruiește țării sale întreaga putere de muncă — spune oaspetele olandez. Congresul ni s-a părut interesant prin problemele abordate, prin sarcinile pe care le-a stabilit. Delegații uteciștilor au dezbătut cu un vădit simț de responsabilitate problemele organizației lor, au exprimat năzuința de a ridica pe o treaptă superioară întreaga activitate a Uniunii Tineretului Comunist. în mod special ne-a impresionat ședința de închidere a Congresului care a prilejuit o vibrantă manifestare a atașamentului față de Partidul Comunist Român, a hotărîrii de a munci pentru înflorirea României socialiste.Interlocutorul nostru înfățișează, apoi, opiniile sale despre realitatea românească :— Am putut vedea ceea ce am dorit și am fost primiți cu o prietenească ospitalitate — spune oaspetele. București, Brașov, Constanta — a reprezentat pentru noi un itinerar instructiv. Ne-au reținut atenția mai ales construcțiile. Arhitectura românească este modernă, cu un farmec distinct. Intr-un cartier din București am vizitat un apartament și ne-am dat seama de grija constructorilor pentru confortul locatarilor. Litoralul este de o frumusețe puțin obișnuită. Mărturisesc. regretul de a nu fi putut face o baie în Marea Neagră deoarece apa era prea rece. în schimb, am schiat la Poiana Brașov. Mai exact, mi-am făcut debutul de

— Urmărind lucră
rile Congresului U.T.C. 
Cim avut tot timpul acrii 
timentul că arunc o 
privire în viitor, că 
văd România decenii
lor viitoare, o tară în 
urcuș, spre piscuri 
aurite, spre un mîine 
de o mare frumușele 
— ne spune tlnărul 
poet irakian, Reșid 
Iassirt. Certitudinea, 
încrederea deplină în 
viitor, sînt sentimente 
caracteristice tinerei 
generalii române. Din 
dezbaterile Congresu
lui am desprins ca o 
idee dominantă fermi
tatea cu care tineretul își consacră 
înfăptuirii 
Partidului

energia 
politicii 

Comunist

schior...
încredere deplină in

viitor

lim-Român, conștiința 
pede că transpunerea 
în vîufă a acestei pc>- 
litici este chezășia si
gură a progresului 
continuu. Roadele 
muncii harnice, însu
flețită de certitudinile 
și perspectivele lim
pezi ale viitorului 
le-am putut vedea, Ie 
sesizează oricine.

— Ati 
tară ?

— Da. 
am avut 
fericită < 
cele văzute azi cu cele 
cunoscute mai înainte. 
Am făcut un scurt po
pas în România în vara lui 1955. A tre
cut de atunci doar 
ceva mal mult

călătorit prin
Și, in plus, 

! posibilitatea 
de a compara

de un

deceniu. Transformă
rile sînt însă ioarte 
mari. M-a impresionat 
peisajul industrial al 
tării, mult îmbogățit 
in comparație cu 1955. 
M-a impresionat pu
ternic volumul cons
trucțiilor de locuințe. 
Bucureștiul l-am găsit 
mult schimbat, un o- 
raș modern, îneîntător. 
Centrul Ploiestiuluî 
nici nu l-am mai recu
noscut. Încerc un sen
timent de admirație și 
simt totodată o încre
dere în viitor, văzînd 
cu proprii mei ochi ce 
a putut realiza în de
curs de numai un de
ceniu poporul român 
liber și stăpîn pe soar
ta sa.

tineretului

roman

Patriotismul fierbin

Pentru mine —• ne spune interlocutorul nostru, Diamandy Keyta, membru al Consiliului Național al Tineretului Revoluției Democratice Africane din Guineea — prezența la Congresul Uniunii Tineretului Comunist din țara dumneavoastră a constituit o minunată ocazie de a cunoaște mai bine viața și preocupările tineretului României socialiste. Am auzit multe lucruri frumoase despre România și tineretul ei. Dezbaterile Congresului ca și contactul cu tinerii in afara sălii Congresului mi-au dat o imagine mai amplă despre tînăra generație română. Două trăsături m-au impresionat mai mult la tinerii din țara dumneavoastră : dragostea fierbinte pentru patrie și dăruirea cu care se consacră muncii întregului popor pentru progresul țării și bunăstarea generală a națiunii. M-au impresionat, de asemenea, competența și profunzimea cu care tinerii dezbat, abordează problemele complexe ale dezvoltării economiei, culturii, științei. Acestea sînt, desigur, reflectarea unui înalt simț al răspunderii sociale. Sînt însă, în același timp, cred eu, și rezultatele marilor posibilități create tinerilor pentru a crește ca oameni folositori societății, pentru a învăța, a se pregăti, a-și dezvolta aptitudinile.In continuare, oaspetele guineez a ținut să-și împărtășească din impresiile despre țara noastră :România de azi se înfățișează de la primul contact vizitatorului străin ca o țară în plină dezvoltare economică. Peisajul industrial modern de o mare bogăție, marele volum al construcțiilor pe care le întîlnești la tot pasul, totul vorbește despre progres neîntrerupt. E demnă de admirat perseverența, hărnicia și priceperea cu care poporul român știe să valorifice bogățiile patriei sale, croindu-și drum spre un viitor mereu mai prosper.
Interviu realizat de : 

EUGENIU OBREA 
și EM. RUCĂR

c u tot calmul său proverbial alegătorul englez este totuși înfluențabil. El ascultă cu totală indiferență discursurile electorale dar, în același timp, compară, cîntărește, deliberează.Buni cunoscători ai psihologiei electorale, conservatorii și-au organizat tirul antilaburist cu o vigoare deosebită. Și, pentru un oarecare timp, cu succes. Presa începuse să vorbească despre o „ușoară deplasare" a popularității în favoarea conservatorilor. Sondajele efectuate în rindurile opiniei publice începuseră să indice un avans laburist de 10,5 la sută, apoi de 9 Ia sută, de 8,5 șl, în sfîrșit de 8 la sută. Corespunzător acestor procente după ce la început se vorbise de un spor de 150 mandate laburiste, numărul acestora a început să fie 120, 100, 60, 40. Heath jubila, iar în rindurile laburiștilor se manifesta o anume îngrijorare. însă, cu trei zile înaintea scrutinului, depresiunea era depășită. Intr-o singură zi, avansul popularității laburiste a făcut un salt de Ia 8,5 Ia 12,2 Ia sută. Tradus în mandate, aceasta ar reprezenta o majoritate ds 200 locuri în parlament. Marți, popularitatea laburistă atinsese un

punct care, după părerea unanimă a observatorilor, punea partidul la adăpost de surprize. Rămîne de văzut dacă sondajele vor fi confirmate de scrutin.Ce forțe se înfruntă astăzi în Anglia? Pentru cele 630 de locuri din Camera Comunelor și-au depus candidatura 1707 persoane. Dintre acestea, 629 sînt candidați ai Partidului conservator, 621 labu-
Scrutinul englez
riști, 311 liberali, 57 comuniști, 43 repre- zentînd Scotia și Țara Galilor, 4 reprezen- tînd Irlanda de nord, și 42 reprezentînd diverse alte grupări.Datorită avansului permanent pe care l-au deținut laburiștii în sondajele publicate, campania electorală n-a cunoscut o deosebită încrîncenare. Conservatorii _ au apărut oarecum resemnați. Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă, Edward Heath a recunoscut că rezultatele sondajelor Gallup întreprinse în cursul întregii campanii sînt similare cu cele premergătoare înfrîngerii suferite de conservatori

în octombrie 1964. Iar englezii au încredere în astfel de sondaje, întrucît, din cele 15 care au fost efectuate pe scară națională din 1945 și pînă în prezent, 14 au indicat în mod corect învingătorul.Cu toate acestea, unii conservatori se arată încă optimiști mizînd pe elementul surpriză, pe șovăiala alegătorilor liberali, și pe un eventual... timp nefavorabil. S-a observat — susține presa conservatoare — că în caz de ploaie, vînt sau frig, alegătorul englez preferă să facă o partidă de bridge în fața unei cești de „tea“ decît să meargă la vot. Și, cum vremea proastă influențează votarea mai ales în circumscripțiile marginale, cei afectați ar fi laburiștii.Actualul raport de forțe a determinat săptămînalul „ECONOMIST" să riște următorul pronostic: „Ferit de vreun cataclism, Wilson se va întoarce în Dowing Street cu o majoritate care ii va menține la putere pînă în 1970. Sînt multe lucruri în societatea noastră pe care Partidul laburist este în stare să le facă mai bine decît conservatorii în următorii cinci ani“. Dacă pronosticul este sau nu exact, se va ști cu siguranță, mîine.
ION D. GOIA
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