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VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID

Numeroasele scrisori pri
mite la redacție ;— în care 
conducători de întreprin
deri, specialiști, membri ai 
comitetelor U.T.C. ne fac 
cunoscută experiența acu
mulată in organizarea și 
stabilirea conținutului pro
cesului de perfecționare 
profesională a cadrelor sau 
vin cu sugestii și propu
neri pe marginea unor 
aspecte ale pregătirii mun
citorilor, subliniate în ar
ticolele tovarășilor mi
niștri Constantin Scarlat 
și Mihai Marinescu — 
precum și anchetele zia
rului au permis ca pînă 
acum să se tragă o primă 
concluzie : FORMELE VA
RIATE DE RIDICARE A 
CALIFICĂRII 
SIONALE A 
RILOR AU
ROL IMPORTANT 
ÎNSUȘIREA TEHNICII A- 
VANSATE, IN REZOL
VAREA UNOR PROBLE
ME IMEDIATE ALE PRO
CESULUI DE 
ȚIE.

Dezvoltarea 
pid a tehnicii
termină o seamă de per
fecționări ale tehnologiilor 
de fabricație în toate ra
murile, ca urmare a folo
sirii unor agregate și ma
șini cu indici tehnico-pro- 
ductivi superiori.
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O lucrare care impune maximă 
urgenfă — recoltatul lucernei. 
(Imagine de la G.A.S. Bujoreni,

regiunea București) •
■Foto : AGERPRES

Lucrările
în dimineața zilei de vineri 20 mài, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Iosif Banc, Virgil Trofin au sosit pe frumoasele meleaguri ale Moldovei. Locuitorii acestor străvechi ținuturi românești, leagăn al unui trecut glorios și al unor mari înfăptuiri ale prezentului socialist, au făcut oaspeților o primire caldă, entuziastă, izvorîtă din inima.Ora 8,30. Gara Bîrlad e împodobit^ sărbătorește cu steaguri tricolore și purpurii, cu ghirlande împletite din flori, cu lozinci de bun venit. Dar cea mai elocventă urare se desprinde de pe chipurile miilor de locuitori care au ieșit cu mic, cu mare să în- tîmpine pe oaspeți.La sosirea trenului, mulțimea izbucnește în urale și ovații. Se aclamă puternic, pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru patria noastră socialistă. Conducătorii de partid și de stat sînt salutați la coborîrea din tren de către tovarășii Miu Dobrescu, prim-secretar al Comitetùlui regional P.C.R. Iași, Constantin Nistor, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular regional, Gheorghe Puni, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Bîrlad, Ioan Petrache, președintele Sfatului popular orășenesc, și alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.După obiceiul străbun, bă- trinuî Gheorghe Pruteanu îi invită pe oaspeți să guste din renumitul colac moldovenesc și să bea vin din ploști. Tinere fete, îmbrăcate în ii și catrințe, le oferă năframe de borangic. Un grup de pionieri îi îmbrățișează, dăruindu-le buchete de flori și cravate roșii.De la gară pînă la Fabrica de rulmenți, drumul lung de cinci kilometri a fost străbătut în mijlocul unui coridor viu. Locuitorii orașului manifestau atașamentul față de partid și guvern prin nesfîr- șite aclamații, prin cuvinte calde de urare. Sute de copii, înălțați pe umerii părinților lor, flutură cu gingășie stegu- lețe și buchete de flori.La intrarea în Fabrica de rulmenți, conducătorii de partid și de stat sînt întîm- pinați de Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și de conducerea întreprinderii, a organizației de partid, a sindicatului, de un mare număr de muncitori.Este ascultată apoi, în sala de festivități a fabricii, expunerea făcută de tovarășul Ștefan Dumitrescu, directorul întreprinderii, care schițează tabloul dezvoltării acestui vlăstar al industrializării socialiste. Creată la 1 mai 1953, uzina produce azi 2 milioane șapte sute de mii rulmenți, peste. 356 de tipuri. O mare parte din producție se exportă în 29 de țări. în fiecare zi harnicul colectiv al fabricii, alcătuit din peste 3 500 de muncitori, ingineri, tehnicieni, dă statului cîte o jumătate de milion de lei beneficii. în cursul cincinalului, fabrica va cunoaște o nouă dezvoltare ; în 1970 va produce de două ori mai mulți rulmenți decît în 1965.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat se interesează de raportul dintre creșterea productivității muncii și a salariului mediu, despre modul cum se vor folosi investițiile planificate în cadrul cincinalului pentru creșterea eficienței economice și a calității produselor realizate de colectivul întreprinderii,în cursul vizitei în secțiile fabricii, peste tot oaspeții sînt salutați cu entuziasm și bucurie. De la forjă la strungărie, de la tratamentul termic la sculerie și montaj, pretutindeni domnește ordinea și atmosfera specifică procesului de producție modern.Stînd de vorbă cu contro- loarea de calitate Jana Vieru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

se interesează de modul în care se asigură calitatea în diferitele faze ale producției, subliniind importanța exigenței în muncă a controlorului de calitate. Conducătorii de partid și de stat se întrețin în secția forjă cu muncitorii Ion Anghelache, Aristide Petcu, Dinu Stoica, se interesează de munca lor, de cîștigul pe ca- re-1 obțin. Pe măsura perfecționării procesului de producție, a creșterii productivității muncii, salariul lor a crescut, ajungînd astăzi între 1400 și 1 800 lei lunar. „Noi știm că după felul cum vom îndeplini sarcinile trasate de Congresul al IX-lea, cum vom munci în acești ani, spun ei, depinde creșterea continuă a nivelului nostru de trai“.în curtea fabricii, în mijlocul unui mare număr de lucrători, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea călduroasă. Apreciind realizările obținute de harnicul colectiv bîrlădean, secretarul general al C.C. al partidului a subliniat frumoasele perspective ce stau în fața u- zinei. Experiența înaintată a acestei fabrici în folosirea judicioasă a spațiului și capacităților de producție merită să fie însușită și de alte întreprinderi. Numai în felul acesta, gospodărind mai bine mijloacele investite de stat, dînd o producție mai mare, mai ieftină și de calitate cît mai bună, oamenii muncii își aduc contribuția la întărirea patriei noastre socialiste, la creșterea bunăstării poporului.Continuîndu-și călătoria în regiunea Iași, conducătorii de partid și de stat trec prin sate înveșmîntate sărbătorește, împodobite cu ghirlande de flori și ramuri verzi, cu scoarțe și ștergare țărănești, care înfățișează bogăția de culori și de motive decorative specifice artei populare din aceste regiuni ale patriei.Șoseaua șerupuiește în mijlocul unui peisaj îneîntător, printre văi și coline. Sînt plaiurile unde cu veacuri în urmă, răzeșii lui Ștefan cel Mare âu luptat apărîndu-și vitejește țarina strămoșească împotriva cotropitorilor. Sub mîngîierea vîntului de mai unduiesc lanuri înverzite, rod al muncii cooperatorilor.în dreptul comunei Zorleni, mașinile se opresc în fața unei holde de secară. Oaspeții cercetează culturile frumos dezvoltate, cîntăresc în mîini spicele bogate.La intrarea în comuna Sîrbi, ca și la Podul Doamnei, hotar între raioanele Bîrlad și Vaslui, mulțimea de țărani cooperatori îi cinstește pe conducători cu pîine și sare, cu vin roșu, cu gustoase plăcinte moldovenești — „poale în brîu“. Oaspeților li se oferă, după tradiție, miei cu blana albă, mătăsoasă, împodobiți cu funde roșii. Se încing hore în care se prind laolaltă gazde și oaspeți, într-o atmosferă de bucurie și însuflețire....Vaslui. Și aici o mare mulțime de locuitori, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, aclamă sosirea conducătorilor. în mijlocul orașului, în Piața 1907 — o scurtă oprire. Prin cuvîntul tovarășului Vlad Stă- nescu, prim-secretar al Comitetului 'raional de partid, locuitorii Vasluiului mulțumesc oaspeților pentru bucuria prilejuită de vizita în orașul lor. Ei își exprimă recunoștința față de partid și guvern pentru condițiile noi de viață create de regimul nostru socialist, pentru perspectivele ce se deschid Vasluiului în cincinal, datorită construcției în plină desfășurare a celor două mari întreprinderi: fabrica de confecții cu o capacitate anuală de 1 100 000 de bucăți și fabrica de mobilă care va produce 20 000 garnituri pe an.Salutînd pe locuitorii străvechiului oraș Vaslui, unde a trăit și a luptat Ștefan cel Mare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că în anii noștri aceste meleaguri trăiesc o nouă istorie, scrisă cu faptele de muncă ale celor ce făuresc noul chip al Moldovei 

strămoșești, ca și al celorlalte regiuni ale patriei.Ridicarea economică a acestui raion este parte integrantă a politicii generale a partidului, care are drept scop să facă România socialistă — țară liberă și independentă, egală în drepturi cu toate națiunile lumii — mereu mai îmbelșugată, mai frumoasă, mai puternică....O întîlnire plină de însuflețire cu făurarii recoltelor bogate are loc la cooperativa agricolă de producție din comuna Tanacu, raionul Vaslui.„E greu să exprim în cuvinte bucuria de a primi în mijlocul nostru pe iubiții conducători ai partidului și statului“, a spus în cuvîntul său Nicolae Munteanu, președintele cooperativei, deputat în Marea Adunare Națională.Țăranii din Tanacu au înfățișat cu mîndrie imaginea vieții și muncii lor. Cooperativa, înființată în 1952, gospodărește 5 000 de hectare. Creșterea avuției obștești se reflectă în ridicarea valorii zilei muncă ; un indice al nivelului de trai al locuitorilor comunei îl reprezintă faptul că în ultimii patru ani 110 familii și-au construit case noi, numeroși țărani și-au cumpărat mobilă, aparate de radio, televizoare.Vizitând sectorul zootehnic și cîmpurile cooperativei, conducătorii de partid și de stat s-au interesat de felul în care se aplică cuceririle științei agricole in producție, de rentabilitatea diferitelor ramuri de producție și de planurile de viitor ale cooperativei.în încheierea vizitei, a avut loc un miting la care au luat parte mii de țărani cooperatori din Tanacu și satele învecinate. Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis celor prezenți, și prin ei tuturor locuitorilor raionului Vaslui, salutul călduros al Comitetului Central al partidului. Vorbind despre cele văzute în cooperativă, el a spus că aceste realizări sînt rodul muncii harnice a țăranilor și totodată dovada grăitoare a justeței politicii partidului care a îndrumat întreaga țărănime pe calea unirii în cooperative agricole de producție. Referindu-se la succesele obținute în primele patru luni ale anului, în îndeplinirea planului de stat în întreaga țară, secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat că, prin a- ceasta, poporul nostru a pășit cu dreptul la înfăptuirea obiectivelor cincinalului. în agricultură s-a trecut la traducerea în fapt a măsurilor stabilite de Congresul al IX- lea al P.C.R. Se dă atenție tot mai mare înzestrării tehnice a agriculturii, irigațiilor, producției de îngrășăminte, executării în bune condiții a lucrărilor agricole, aplicării cuceririlor științei agricole. Au fost înființate uniunile agricole cooperatiste și Uniunea națională. Pentru prima, dată în istoria țării noastre, țărănimea s-a organizat pe scară națională, și-a ales organe de conducere proprii, care asigură realizarea programului de dezvoltare a agriculturii, înlesnesc participarea tot mai activă a țărănimii la întreaga viață a statului nostru socia- ■ list, la realizarea țelurilor construcției socialiste. Recoltaanului acesta, a arătat în continuare tovarășul NicolaeCeaușescu, se anunță a fi bună, atît aici, cît și în întreaga țară.Depinde de munca dv. ca și de sprijinul pe care-1 veți primi în . mașini, semințe, îngrășăminte, pentru ca obiectivele cincinalului privind dezvoltarea agriculturii să fie îndeplinite și depășite. Deși realizările poporului nostru sînt mari, a subliniat vorbitorul, se cer încă eforturi susținute pentru a înfăptui pe deplin ceea ce înțelege partidul nostru prin desăvîrșirea construcției socialiste — o viață și mai civilizată și mai prosperă pentru fiecare om al muncii, pentru întregul popor. O garanție a succeselor noastre de viitor, a încheiat tovarășul Ceaușescu, este întărirea pe-

La Fabrica de rulmenți din Bîrlad

In timpul mitingului din Piața Unirii din lași
Fotografiile : AGERPREScontenită a alianței între clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă, baza de neclintit a orînduirii noastre.Cuvintele secretarului general al, C.C. al P.C.R. au fost salutate de' participanți prin vii aclamații, exprimînd de- plifia încredere și profundul atașament față de politica înțeleaptă a partidului de dezvoltare a agriculturii, de înflorire a 'întregii țări.în drum spre Iași, conducătorii sînt salutați cu căldură de țăranii din Muntenii de Sus, din Soleștt, Codăeștl, Bucium, de mii șl mii de locuitori ai localităților străbătute.lașul, vechi leagăn de cultură românească, oraș care evocă cu putere istoria și exprimă, patosul înnoitor al construcției socialiste, l-a primit pe conducătorii de partid și de stat în Piața Unirii, în locul unde, în urmă cu 107 ani, înaintașii noștri au încins hora bucuriei, cinstind într-o zi geroasă de ianuarie legămîn- tul pe veci, unirea Principatelor Române. Prin tradiție — Piața Unirii este locul marilor adunări cetățenești, al marilor manifestații de masă din Iași. Acum este pavoazată sărbătorește, cu drapele tricolore, cu steaguri roșii, cu lozinci în cinstea partidului.Au venit să-i întîmpine pe conducători mii și mii de ieșeni, tineri și vîrstnici, bărbați și femei, muncitori metalurgist!, «hjmJstâ și tesșiișți 

din toate întreprinderile orașului, profesori și studenți ai centenarei universități ieșene, alți oameni ai muncii, reprezentanți ai tuturor instituțiilor.Sosirea în piață a oaspeților este întîmpinată cu nesfîrșite ovații. ‘ Mulțimea ’ flutură ste- gulețe roșii și tricolore, buchete de flori ; mii de glasuri aclamă, răsună aplauze și urale în. cinstea Partidului Comunist Român, a conducerii sale. De la tribuna înălțată în piață, conducătorii de partid și de stat răspund cu căldură tumultuosului salut popular.Primul secretar al Comitetului regional d© partid, tovarășul Miu Dobrescu, rostește un cuvînt de bun sosit „Cu prilejul vizitei pe care o fa-ceți în regiunea noastră, a arătat el, muncitorii, țăranii,intelectualii, muncii din trăind încă toți oamenii regiunea Iași, atmosfera înălțătoare în care nostru popor a întregul sărbătoritaniversarecea de-a 45-aa Partidului Comunist Român, își îndreaptă gînduriie pline de recunoștință și de mîndrie patriotică către gloriosul nostru partid, către conducerea sa încercată, care a slujit și slujește cu devotament nemărginit interesele fundamentale ale poporului român, ale patriei noastre“.Scoțînd în relief dezvoltarea continuă și multilaterală a regiunii, care în anii șesena- luluț a cj^oscut un avțnt fără 

precedent, vorbitorul a subliniat hotărîrea oamenilor muncii din orașul și regiunea Iași de a nu pregeta nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor primului an al cincinalului pentru înfăptuirea mărețelor obiective trasate de Congresul al IX-lea al partidului.în aclamațiile și uralele celor prezenți ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.După ce a transmis tuturor locuitorilor orașului și regiunii Iași salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus:De dimineață am vizitat orașele Bîrlad și Vaslui și o serie de comune din regiunea dv. Trebuie să spunem că, manifestările pline de căldură ale oamenilor muncii, cu care ne-au întâmpinat pretutindeni pe unde am trecut, precum și ale populației orașului Iași, la adresa Partidului Comunist Român și a guvernului, arată că întregul nostru popor este strîns unit în jurul partidului, hotărît să înfăptuiască politica comuniștilor de înflorire a României socialiste, de întărire a independenței și suveranității patriei noastre.De la România burghezo- moșierească la România de azi am străbătut un drum lung. Poporul nostru a dat în trecut
CONSTANTIN mitea

VIRGIL DĂNCIULESCU

(<3ontlnuar» tn pag. a Ill-a)

Se pun cîteva întrebări: 
FORMELE DE PERFEC
ȚIONARE PROFESIONA
LĂ CORESPUND GRA
DULUI ÎNALT AL PRO
GRESULUI TEHNIC DIN 
INDUSTRIA ROMÂNEA
SCĂ ȘI SARCINILOR 
STABILITE DE CON
GRESUL AL IX-LEA AL 
PARTIDULUI CU PRI
VIRE LA SPORIREA EXI
GENȚEI FAȚĂ DE CA
LITATEA PRODUSELOR 
ÎN TOATE RAMURILE 
INDUSTRIALE ?

CE ACȚIUNI INIȚIAZĂ 
ORGANIZAȚIILE U.T.C. 
ÎN DIRECȚIA DEZVOL
TĂRII INTERESULUI TI
NERILOR PENTRU CON
TINUA LOR PREGĂTIRE 
PROFESIONALĂ, CUM ÎI 
ÎNDRUMĂ PE ACEȘTIA 
SPRE CURSURILE CE SE 
ORGANIZEAZĂ. SPRE 
FOLOSIREA DIN PLIN A 
CELORLALTE MIJLOA
CE CREATE ÎN ACEST 
SCOP ?

în pagina a 2-a sînt ana
lizate cîteva din răspun
surile pe care colectivele 
întreprinderilor, organiza
țiile U.T.C. le-au dat aces
tor întrebări de certă ac
tualitate.

în curînd

EXAMENELE!

N
I
I
I creștere mu și științei, aceste pre
I
I
I
IJTttllLX'U VXXLUXXX clUSUXV' ai școlilor generale și elor — cursurile se în
I

e aflăm la mijlocul celui de al III-lea trimestru școlar, perioadă de maximă activitate în toate școlile ; se parcurg ultimelefile ale programei de învăță- mînt, se pregătesc lecțiile de sinteză și de recapitulare a materiei însușită pe parcursul întregului an. Așadar, o perioadă de muncă intensă la capătul căreia, culegînd roadele de pînă acum, elevii vor urca încă o treaptă spre crestele minunate ale culturii . Paralel însă cu _______ preocupări cotidiene, în școli se pregătesc de pe acum acțiunile de încheiere a anului de învățămînt. în raza acestora intră în primul rînd preocupările specifice ale elevilor claselor a VlII-a și a Xl-a care vor încheia cursurile mai devreme decît colegii lor din celelalte clase. Pentru viitorii absolvenți — l ai lice- _________ ______________încheie la 26 mai. Ei termină cursurile chiar mai devreme decît elevii claselor I — IV care I încheie anul școlar la 28 mai.După 26 mai elevii claselor a VIII-a și a Xl-a încep pregătirile în vederea examene- 3, se conti- ____ ________ pregătiri, pentru că ele au început mai de mult, desfășurîndu-se paralel cu însușirea noțiunilor prevăzute pentru anul școlar în curs. Timpul acesta va fi folosit în special pentru studiu ve- , va organiza consultații, lecții de sinteză ținute de profesori de 

Ilor. Mai exact spus.nuă aceste pregătir
I
I
I individual; școala, însă, nind în ajutorul elevilor, organiza consultații, lecț:
I

TELEGRAMĂ

Comitetului Național 
al Partidului Comunist din CanadaCu ocazia celui de-al XlX-lea Congres al P.C. din Canada, Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite delegaților la Congres, tuturor comuniștilor canadieni un călduros salut frățesc. Comuniștii, întregul popor român nutresc sentimente calde, frățești, față de lupta dusă de comuniștii canadieni pentru apărarea intereselor vitale ale maselor muncitoare, pentru un viitor luminos al poporului canadian. Vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congresului dumneavoastră și noi succese în lupta, pe care o duceți în fruntea clasei muncitoare canadiene pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

de întreținere 

a culturilor 
tnsăminfale mai de timpuriu 

și in condiții agrotehnice mal 
bune, culturile de prășițoare și 
celelalte semănături de primă
vară au răsărit uniform, se dez
voltă viguros , și sint . mai. a- 
vansate in vegetație decit in 
anul trecut. In aceste zile, me
canizatorii grăbesc lucrările, de 
întreținere a culturilor pentru 
obținerea unor recolte cit mai 
bune. Din ultimele date primite 
de Consiliul Superior al Agri
culturii rezultă că prima prașilă 
la sfecla de zahăr și floarea- 
soarelui este aproape termina
tă, iar cea de-a doua a fost 
executată in proporție de . 40— 55 la sută, tn unele regiuni, ca 
București și Oltenia, este aproa
pe terminată și prașila a doua. 
La porumb, prașila I s-a făcut 
pe 50—60 la sută din suprafețe
le cultivate în regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Galați și Plo
iești, unde s-a insămintat mai 
timpuriu.

In general, prășitul este mai 
avansat decit anul trecut. O 
altă lucrare de importantă deo
sebită pentru asigurarea unor 
producții mari și de bună cali
tate de nutret, ce se desfășoară acum, este recoltarea trifoliene- 
lor.

(Agerpres)

de maturitate

specialitate. Toate aceste activități vor fi programate astfel îneît să nu le răpească prea mult timp, încheindu-se la 4 iunie pentru elevii claselor a VlII-a și la 8 iunie pentru cei din clasele a Xl-a.Elevii claselor a VlII-a vor susține examenul de absolvire a școlii generale între 6 și 12 iunie.La o săptămînă după absolvirea celor 8 clase, elevii se pot prezenta la concursul de admitere în liceu; sesiunea de vară a concursului începe la 18 iunie și se încheie la 28 iunie. Candidații au de susținut două probe scrise și două orale, la limba română și matematică.Examenul începe la 17 iunie și se încheie la 29 iunie. f acest examen tință din timp de programă, se bucură de sprijinul școlii pentru realizarea unei pregătiri corespunzătoare, desfășoară în această ultimă etapă de școală o activitate intensă pentru revederea materiei din anii precedenți, pentru sistematizarea ei.În acest an și elevii cursurilor i susțin !-------- ____ „„te la datele anunțate mai sus. Cursurile serale ale claselor a Xl-a se încheie la 31 mai urmînd ca pînă la 17 iunie cînd începe examenul de maturitate candidații să se pregătească individual. (Clasele 
a IX-a și a X-a serale termină anul școlar la 14 iunie, o dată cu colegii lor de la cursurile de zi). Pentru, putea prezenta la ex;

MARIETA VIDRAȘCU 
(Continuare in.păg. a' V-a)

Și candidații la I i au luat cunoș- I
Ì 

I
I

V.V.0U C**X UiCVll UUX0U- _serale și fără frecvență I examenul de maturità- I
I
I
Iru a se I :âmenul |
I



O demonstrare

a universalității metodelor bune EXIGENTELE
%

...Maistrul sectorului a examinat cîteva minute noul costum. Stofă frumoasă, execuție ireproșabilă. Cu o mișcare scurtă îl întinse lucrătorului de la călcat. Peste cîtva timp, însă, atenția îi fu atrasă de animația nefirească de la călcă- torie. Oamenii erau uimiți. Costumul se... metamorfozase: unpiept al hainei era mai închis Ia culoare, în cele din urmă lucrurile s-au lămurit. Erilanul — o fibră sintetică folosită în țesătură în amestec cu lîna — se topise datorită temperaturii ridicate a fierului de călcat....întîmplarea aceasta s-a petrecut nu de mult la Fabrica de confecții „Steaua roșie“ din Sibiu. Stofa făcea parte dintr-un sortiment nou pentru colectivul de aici, și se anunțau în plus altele cu caracteristici diferite.
— A fost o săptămî- nă de vie frămîntare în rîndul muncitorilor, în mare majoritate femei, și al cadrelor tehnice — ne povestea tovarășa ELISABETA 

VALASE, secretarul comitetului de partid.

inginerOPRIȘ,

Un grup de tinere, membre de partid și utecistc, a propus comitetului de partid să se adopte și la noi metoda folosită de constructorii de mașini de a se demonstra tehnologia produselor noi. Conducerea și-a însușit propunerea și această metodă a devenit o formă organizată de pregătire, care completează cursul de ridicare a calificării.Tovarășul 
ROMULUS șeful serviciului tehnic ne-a mărturisit că, în fabrică, metodele folosite în alte ramuri industriale erau considerate ca improprii a- cestui sector al industriei ușoare.— Iată însă, că și la noi încep să apară probleme mai complicate - dînsul. stofei, forma croielii racteristici care cresc, ca număr, foarte repede — devin pentru noi „parametrii“ de care trebuie să ținem seama de la caz Ia caz. Fibrele sintetice și artificiale care intră în amestec se comportă diferit mai ales la tratamentul umido- termic. La încălzire

a continuatCompoziția grosimea ei, ca-

tehnologic în același fiecare pro- atașată o fișă de

necorespunzătoare u- nele se topesc, altele se înmoaie, unele își schimbă aspectul, iar altele ard pur și simplu cu flacără. De a- ceea acum se studiază fiecare sort de material și înainte de a se lansa in fabricație un nou model, specialiștii de la atelierul de creație îl prezintă muncitorilor — în ansamblu și pe grupe, conform fluxului stabilit, timp, la dus este cu recomandări întreținere.Tovarășul GHEORGHE RADU, directorul • întreprinderii ne spune :— Sîntem cu pregătirea oamenilor cu un pas înaintea fabricației, ceea ce permite să introducem în lucru un număr sporit de modele noi. Iată trei cifre comparative: bazați pe experiența anului trecut, ne-am angajat să asimilăm în acest an 30 de modele dintre care 15 pînă la 8 mai. Am asimilat pînă acum, datorită însușirii rapide a tehnologiei prin demonstrație, peste 50 de modele noi“.

k-,

F

Puncte de intilnire ale inițiativelor

Principiul „pregătirea cadrelor — cu un pas înaintea producției“, enunțat de tovarășul director de la „Steaua roșie“, își are un corespondent la întreprinderea textilă „Libertatea“, o altă mare unitate a industriei ușoare sibiene.Dăm cuvîntul tînă- rului director al întreprinderii, tovarășul inginer NANU :— Nu ne că indicațiile și sugestiile primite de la specialiștii din minister. Dar acum nu mai așteptăm ca aceste indicații să ni se dea „mură-n gură“ — cum spune

NICOLAEpoate spu- respectănise nu

CALIFICĂRII
românul. Calificarea, specializarea și perfecționarea pregătirii cadrelor din întreprinderea noastră trebuie să ne preocupe întii pe noi și nu pe altcineva. Indiferent de formele alese, de durata cursurilor sau instructajelor, interesul este să oferim oamenilor cunoștințe la nivelul tehnicii anului 1966.Aici a fost schimbat complet procesul de filare, trecîndu-se exclusiv la lina pieptănată. Mașinile moderne au randament mai mare. în același timp au fost aduse, în plus, peste 80 de războaie automate cu parametri superiori celor vechi. 

rînd fila- car- au alte
Pentru deservirea a- cestora, conducerea s-a bazat în primul pe recalificarea toarelor de lînă dată. Bineînțeles, fosț angajate șicîteva zeci de tinere. Cursurile au început la 1 februarie. Ținîn- du-se seamă de faptul ?ă filatoarele aveau deja o pregătire ini- durata cursului ele a fost cu o lună, a permis să imbold mon- noilor uti- ceea ce tre- 
țială, pentru scurtată Aceasta se dea torilor laje. Și buie terminat la 1 iulie, a fost terminat la 1 aprilie. Astfel au fost montate în avans 43 de mașini pentru

care existau deja cadre pregătite. Rezultatul : în trimestrul, trecut au fost realizate ' peste prevederi 5 840 metri de țesături. In luna aprilie, cantitatea de țesături peste plan a fosț de aproape 1,5. ori mai mare decît cea din tot trimestrul I. Acest succes a avut e- cou în toate sectoarele întreprinderii. Apre- torii, care în prezeni participă la montajul noilor mașini aduse în secție, au cerut la rîn- dul lor cursuri de perfecționare pentru cunoașterea procesului tehnologic. Șeful secției, inginerul Ion Va- siu, după ce s-a consultat cu toți oamenii a stabilit ca acest curs să nu dureze decît 6 săptămîni, să se desfășoare în pas cu montajul noilor mașini 

de uscat, tuns, presat și decatat — astfel ca muncitorii să aplice practic cele învățate.— Rezultatele bune obținute în prima etapă a întrecerii socialiste ne obligă la mai mult — ne-a declarat tovarășa PARASCHI- VA UCENIC, secretarul comitetului de partid. Procesele tehnologice evoluează așa de rapid, incit nu mai avem timp să așteptăm — cum făceam a- cum 2—3 ani — să vină toamna pentru a deschide cursurile de ridicare a calificării, în plus mai sînt folosite și concursurile „Verificați-vă cunoștințele profesionale“ — acțiune a organizației U.T.C. care a preluat-o de la constructorii de autocamioane din Brașov.
r>..

Tovarășa CONSTANȚA COSTEA, secretara comitetului U.T.C., ne-a prezentat gazeta special amenajată de la filatură. Aici există o listă de cărți nou intrate în biblioteca tehnică, prezentarea unei cărți de specialitate, lista cu întrebări de specialitate și răspunsul cel mai bun. Se impun însă cîteva observații: întrebările să fie diferențiate — pentru muncitori și pentru maiștri; fiecare serie de întrebări să fie însoțită și de bibliografie ; răspunsurile cele mai bune să fie însoțite și de numele autorului lor, precum și de ale altor muncitori sau maiștri care au dat răspunsuri corecte. Este lăudabilă acțiunea de preluare a inițiativei, fapt care dovedește atenția cu care organizația U.T.C. caută să contribuie la continua și buna pregătire a tinerelor textiliste.Aceeași impresie plăcută ne-a produs-o

t“ din lo- tovarășa secretara U.T.C., numărul al „Scîn- ex-

și acțiunea care se desfășoară în prezent la Fabrica de confecții „Steaua roșie1 calitate. Aici ANA radu, comitetului studiind în din 2 aprilie teii tineretului“ periența chimiștilor de la Combinatul de îngrășăminte azotoase- Piatra Neamț în organizarea „Panourilor de întrebări și răspunsuri“, a discutat cu tovarășul director, i-a explicat despre ce este vorba și a primit a- cordul conducerii pentru organizarea în fabrică a acestor noi forme de perfecționare profesională, mai întîi experimental, în- tr-o secție, urmînd să fie generalizată apoi peste tot. Va fi de fapt o completare reușită a concursurilor gen „Cine știe meserie, cîști- gă“, tradiționale aici, iar entuziasmul cu care a fost primită de tinere anticipează succesele ce vor fi înregistrate. 

Foto : O. P LEG Atü

„Elevi" și „studenti" 

in aceeași bancă

La 350 kilometri 

de Baia Mare

Calitatea predării depinde 

de „calitatea“ lectorului

Intimplorea a tăcut ca 
să ajungem Ia Uzina chi
mică din Turda intr-o zi 
de vineri, cînd aici au 
loc cursuri de ridicare a 
calificării. Dat fiind faptul 
că această Întreprindere 
face parte 'din cele mai 
„vechi" In comparație cu 
alte uzine cuprinse in an
cheta noastră, mărturisim 
sincer că ne așteptam să 
găsim aici o bogată ex
periență.

Ani fost la un curs. In- 
tr-o sală erau înghesuit! 
40 de operatori chimișli de 
la detoxan și de Ia hexa- 
clorciclohexan, de la mo- 
noclorbenzen și de la to- 
iuen. Cu ajutorul unor 
notife și al „Cărții opera
torului de la clorurări or
ganice", maistrul de 
schimb Constantin Hidi- 
șan — asistat de tovară
șul inginer Aurel lvășca- 
nu, șeful serviciului teh
nic — explica celor din 
sală procesul de fabrica
ție al monoclorbenzenu- 
lui. A trecut lâ tablă, s-a 

mal Încurcat, i-au ajutat 
operatorii și șeful servi
ciului tehnic și, în sfîrșit, 
„lecția" s-a terminat.

Din gesturile lectorului 
și al cltorva tineri a re
ieșit cam așa: „liine că 
s-a terminat /...* Ne adre
săm unuia dintre acești ti
neri. Este Simian Paven, 
operator — șef de echipă 
la detoxan. Are 27 de ani 
și lucrează în uzină de 1t> 
ani. In acest timp a ab
solvit și liceul și... „De 
cinci ani particip la 
cursuri — ne spunea el — 
și aud aceleași lucruri. 
Ba, din punct de vedere 
al organizării parcă merge 
mai prost din an în an. 
Înainte se mai făcea o di
ferențiere pe instalații, 
după pregătirea de bază, 
după categoria de înca
drare. Acum ne-au strîns 
grămadă. Se predau ace
leași lucruri și pentru 
mine și pentru cei mai ti. 
neri*.

Cerem și părerea secre
tarului comitetului U.T.C., 

tovarășul EMIL GIURGIU. 
Spre mirarea noastră, ne 
spune că nu vede ce ar 
putea fi făcut altceva pen
tru perfecționarea cunoș
tințelor șefilor de echipă, 
a șefilor de tură, în gene
ral a chimiștilor de înaltă 
calificare, cu o îndelunga
tă experiență tn producție.

Ne-am dus la tovarășul 
director, ing. VICTOR 
POLTORAȚCHl. Dînsul a 
motivat lipsa diferențierii 
și, în general, sta'ea de 
lucruri existentă, astfel •

— Din nenorocire, sînt 
prea multe sarcini, se or
ganizează multe acțiuni 
într-o săptămînă, mai 
avem și elevi la liceul se
ral...

De ce oare oamenii sînt 
obligați să-și piardă tim
pul ascuitind lucruri de 
mult știute » Chiar tova
rășul Gheorghe Mărginea- 
nu, secretarul comitetului 
de partid, ne spunea că 
maistrul Hidișan nu se 
situează printre cei mai 

bine pregătifi. Și, culmea, 
unul dintre specialiștii cel 
mai competenti din uzină
— șeful serviciului tehnic
— a pierdut aproape două 
ceasuri stînd lingă lector, 
cînd foarte bine putea să 
prezinte el lecția.

Adresăm tovarășilor din 
conducerea uzinei din 
Turda, și altora care pro
cedează la fel, întrebarea 
firească : consideră acest 
iei de a organiza procesul 
de ridicare a calificării o 
datorie împlinita sau voi 
continua să exercite acee
ași tendință de „cronolo
gie", ceea ce în traducere 
liberă înseamnă că mă
nâncă din prețiosul timp 
al oamenilor ? Iar "cit pri
vește comitetul U.T.C., am 
vrea să aflăm în curînd 
ca, inspirîndu-se din ex
periența altor organizații 
U.T.C. a contribuit la în
lăturarea formalismului din 
activitatea de perfecționa
re profesională a cadrelor 
din uzină.

In pagina intitulată „In amfiteatrele chimiei“ — publicată în numărul 5 264 — era evidențiat interesul depus de conducerea noii secții de oxizi de plumb a Combinatului chimico-metalur- gic „Gheorghe Gheor- ghiu-Dej“ din Baia Mare, pentru continuarea pregătirii cadrelor din secție după pornirea agregatelor. A- ceeași preocupare, a- celași interes pentru perfecționarea pregătirii oamenilor, am întîlnit la aproape 350 de kilometri de Baia Mare, unde un alt o- biectiv al industriei metalelor neferoase — instalațiile de plumb și zinc din cadrul U- zinei chimico-metalur- gice de la Copșa Mică — au intrat în funcțiune cu trei luni în urmă. în zilele care au urmat primelor șarje, specialiștii principalei firme furnizoare din Anglia — afirmau că au asistat la una dintre cele mai reușite porniri de instalații din istoria întreprinderii pe care o reprezintă. Metalurgiștii din Copșa Mică au luat această apreciere drept un stimulent și, în frunte cu tinerii ingineri comuniști ioan Zultner — șeful lecției furnal și fratele icestuia, Wilhelm — responsabilul mecanic al secțiilor noi — cu șeful secției aglome- rator, inginerul Ion Crișan — s-au așternut serios la treabă, îndreptîndu-și în primul rînd atenția spre continua îmbogățire a cunoștințelor profesionale. Despre metodele folosite, despre entuziasmul ți răspunderea cu care oamenii — și aici în majoritate tineri, începînd cu șefii de secții și terminînd cu manipulanții din depozitele de materii 
1. Noile instalații intrate în funcțiune oferă un teren fertil perfecționării deprinderilor practice ale muncitorilor, iar șefii de secții trebuie să țină seama de acest mare avantaj în vederea adîncirii studiului teoretic, bazat pe exemplificările „pe viu“ în instalații.2) Formele de pregătire organizate în întreprinderi cu profil diferit pot deveni un bun comun, cînd sînt studiate cu atenție și adaptate specificului producției din unitatea respectivă, cînd sînt transmise în- tr-un limbaj accesibil oamenilor i la un nivel corespunzător pregătirii de bază a acestora.3) Presa, filmul, televiziunea, schimburile de experiență directe oferă organizațiilor U.T.C. din întreprinderi posibilități reale de cunoaștere a acțiunilor inițiate de organizațiile U.T.C. și sindicate pentru folosirea unor forme atractive și eficiente de perfecționare pro

fesională, pentru cultivarea în rîndul tinerilor a pasiunii pentru tehnică, pentru cunoașterea noutăților din domeniul în care profesează.4) Competența lectorilor constituie unui din principalii factori care asigură eficiența cursurilor de ridicare a calificării, a demonstrațiilor și instructajelor practice. Acolo unde organizarea noilor cursuri ar duce la repetarea unor noțiuni este bine să se analizeze oportunitatea acestor forme de pregătire. Exemplul oferit de întreprinderea „Libertatea“ din Sibiu, pentru secțiile filatură și țesătoria veche — unde nu au mai fost organizate în acest an cursuri, ei se folosesc forme de verificare a cunoștințelor și conferințe informative — poate fi folosit și de alte fabrici și uzine. Cu o precizare : desfășurarea acestor activități să fie dirijată de cele mai competente cadre tehnico-inginerești.Anchetă realizată de ing. ARTUR IOAN
Și N. V1NȚEANU

prime și produse finite — muncesc și învață, pot fi scrise pagini întregi. Ne vom referi însă doar la cîteva forme de pregătire care ni s-au părut cele mai interesante.— Nu am căutat să le impunem șefilor noilor secții anumite metode de perfecționare a cunoștințelor muncitorilor — ne relata tovarășul director al uzinei, ing. BORESLAV MÜLLER. Ei își cunosc bine oamenii și capacitatea acestora, și ei știu cel mai bine cum trebuie să procedeze. Un singur lucru le-am impus însă: să se țină „cu dinții“ de a- ceastă treabă.Metoda inginerului Crișan constă în principal în discuții cu grupuri restrînse de maiștri și muncitori — adevărate colocvii — în jurul unor teme date dinainte. Principalele subiecte: pornirea instalației în gol și în sarcină ; avantajele și punctele nevralgice ale noii metode de aglomerare a minereului sub presiune ; cum se poate asigura bunul mers al instalației în condițiile interblocajului (aici toate agregatele sînt cuplate cu furnalul: dacă se oprește un u- tilaj, se oprește tot).Responsabilul cu producția și calificarea în comitetul U.T.C., ing. KURT SCHUSTER — șef al secției cuptoare de distilare — ne-a vorbit cu căldură despre o inițiativă personală a inginerului Ioan Zultner, care, într-a- devăr, merită toate felicitările. Acesta a tradus din limba engleză capitole mai importante din manualele de specialitate precum și restul materialului documentar, ofe

rind muncitorilor și laborantelor literatura de specialitate necesară. Pe această bază, el indică bibliografia și apoi atît muncitorii cît .și personalul din laborator întocmesc lucrări de control. Din această întrecere, pînă în prezent cele mai bune rezultate le-a obținut un muncitor în vîrstă de 38 de ani, Martin Lienerth — șef de echipă la furnal, urmat îndeaproape de tineri ca Mihai Apos- tiu — șef de echipă la șarjare, Iuliu Domșa, Alexandru Istvan — secretarul organizației U.T.C. de la furnal, care dirijează încărcarea — precum și de utecistele Finica Vodă, Ana Sas, Juliana Klec- ker și alți tineri de la laborator.După cum se știe, colectivul Uzinelor chimico - metalurgice din Copșa Mică și-a îndeplinit sarcinile de plan pe primele patru luni cu 5 zile mai devreme. La acest succes, o contribuție însemnată au adus-o și cadrele de la noile in* stalații care, în numai trei luni (pînă la 8 mai), au obținut peste prevederi însemnate cantități de zinc și plumb de furnal.In prezent se află în plină desfășurare pregătirile în vederea probei de garanție, încrezători în posibilitățile lor — de regulă s-a lucrat cu furnalul la capacitatea contractată și la cea proiectată, iar conținutul de sulf din aglomerat a fost totdeauna mai mic decît cel din contract — chimiștii de aici învață continuu. Ei vor ca rezultatele probei de garanție să devină a- testatul înaltei lor calificări profesionale. Le dorim succes.

Uzina de mașini electrice - București. Schimbul s-a terminat. După fluierul sirenei, de două ori pe lună, procesul tehnologic al construcției de mașini continuă însă cu aceeași intensitate încă două ceasuri în sălile de cursuri ale secțiilor.E firesc să fie așa. Aici s-a asimilat nu de mult producția în serie a motoarelor navale de 17 și 30 kW, amplidine pentru reglarea automată a e- lectrozilor de la cuptoarele electrice etc. Perfecționării neîntrerupte a procesului de producție din secții i se răspunde cu perfecționarea neîntreruptă a cunoștințelor teoretice și practice....Alegem la întîm- plare una din sălile de cursuri — aceea de la „montaj 1“. Aici învață toți cei zece montați din schimbul I, încadrați în categoriile a IV-a și a V-a.Tema ? Toleranțe și ajustaje la montaj. Conducătorul cercului, tînărul inginer CONSTANTIN GIURGIU, membru al comitetului U.T.C. pe uzină. Pe masa sa se află piese secționate, ansamble și subansamble din diferite mașini electrice.In scurt timp, tabla se umple cu scheme, cifre, diagrame. Cursanții urmăresc a- tenți explicațiile lectorului, care argumentează „pe viu“ cele spuse. Pe caietul tînă- rului de lîngă mine (am aflat apoi că se numește Tudor Toma) citesc: „...montorul trebuie să fie un bun a- justor pentru a putea interveni activ la a- samblare... Montarea amplidinei nu diferă prea mult de la regulile generale de montaj ; e deosebită ca formă și Ia aceasta trebuie să dăm mare atenție... Corespondența între noile semne de prelucrare și cele vechi e următoarea“...

Urmează apoi o serie de desene.Timpul se scurge repede în această atmosferă de studiu. La sfîrșitul cursului se pun cîteva întrebări. Iată numai una :— Dacă vreți să mai explicați încă o dată schema la amplidină. Nu am înțeles-o bine, spune ION BĂLAN.Cu migală și înțelegere, lectorul reia explicația. Schemelor a- flate pe tablă li se a- daugă altele, mai detaliate.întrebăm pe unul din cei prezenți: vă folosesc la ceva cursurile acestea ?— Dacă lectorul nu ne-ar aduce de fiecare dată ceva nou, chiar dacă pe acel „ceva“ l-am mai văzut, dar am trecut pe lîngă el și nu i-am dat importanță — n-am înțeles să-i dăm importanță — poate nu ne-ar folosi prea mult.Și ne-a povestit cum s-a întîmplat cu montarea portperiilor la motorul de curent continuu. Montorii nu dădeau atenție felului cum periile „calcă“ și presiunii cu care calcă pe rotor și astfel, la încercarea motoarelor, în aceste puncte se produceau seîntei dăunătoare calității. Tovarășul inginer Giurgiu, care de altfel pune mult suflet în ceea ce explică și demonstrează, le-a explicat cu răbdare și le-a arătat practic cum numai o anumită poziție și presiune duc la eliminarea descărcărilor.Tinerii pleacă cîte unul. Rămîne în sală doar lectorul. îl rugăm să ne arate „catalogul“. Frecvența, sută la sută. La rubrica „notări“ predomină calificativele „bine“ și „foarte bine“. Descifrez în fugă doar cîteva nume : Gheorghe Mîtcan, „foarte bine“ la montarea motoarelor navale de 17 kW; Va- sile Dumitrescu „foar

te bine“ la reguli generale de montare; Anton Mișcodan „foarte bine!1 la prezentarea noilor mașini din secție.— Sînteți mulțumit de rezultatele cursului ? Ce veți prezenta în viitor ?— Rezultatul cel mai însemnat al a- cestor cursuri mi se pare reducerea cu a- proape jumătate a re- turnărilor de la bancul de probă, față de ultimul trimestru al anului trecut. E un lucru bun, pentru că eficiența cursului nu o apreciem numai după răspunsurile date aici, ci după cum tinerii răspund practic „întrebărilor“ producției, în viitor ce voi prezenta ? Ținînd seama de faptul că atelierul montaj se va extinde, se vor introduce noi mașini și se vor asimila noi produse, voi face prezentarea schemelor electrice mai complicate, cum ar fi, de exemplu, amplificatorii magnetici; voi accentua asupra celor mai noi metode de montare, pe baza unor documentații recente. O atenție deosebită vom acorda acțiunii' ce se desfășoară în uzină ca muncitorii să-și însușească o meserie înrudită. Montorii, de pildă, invață a- cum și ajustajul....In aceeași zi am trecut prin sălile de cursuri ale mai multor secții.Pretutindeni aceeași atmosferă de studiu, aceeași preocupare permanentă pentru rezolvarea problemelor puse de însăși producția, de munca la construcția modernelor mașini electrice. Și, în fiecare secție, lectorul, conferențiarul sau instructorul fac parte din categoria de cadre tehnico-ingi- nerești, cărora muncitorii le spun cu respect și stimă „crema uzinei“.



(Urmare din' pag. a 1)multe jertfe în luptele duse pentru independența națională, pentru a deveni stăpîn pe soafta sa, pentru' a-și făuri viața așa cum dorește el. A- ceste jertfe au făcut posibil ca noi să construim astăzi socialismul, ca patria noastră să devină puternică, înfloritoare. Această parte a țării noastre — Moldova, orașul Iași au cunoscut, de asemenea, lupte grele, au dat mulți luptători de seamă pentru cauza fericirii poporului nostru. De aici, din Iași, s-au ridicat numeroși cărturari, care au adus o contribuție însemnată la făurirea limbii și culturii românești. Și astăzi lașul este unul din cen- tele importante ale științei, culturii, ale progresului României socialiste.Cinstind memoria înaintașilor, a lui Ștefan cel Mare, a lui Cuza, Kogălniceanu, Eminescu, Creangă, Vasile Alec- sandri și atîția alții, care s-au afirmat într-un domeniu sau altul ca patrioți și luptători hotărîți pentru înălțarea României, ne înzecim totodată eforturile pentru a dezvolta industria, agricultura, știința, pentțu a ridica întreaga țară spre ■ culmile civilizației și progresului. Noi am realizat multe lucruri în toate regiunile, ‘ca și aici la Iași, în întreaga Moldovă. Sîntem de zece ori mai bogați, ca să spunem așa, față de 1938, dar cu toate acestea mai avem multe de făcut pentru a putea afirma că poporul nostru a ajuns la nivelul la care să se bucure din belșug de toate binefacerile civilizației, de toate cuceririle omenirii. Pentru realizarea a- cestor țeluri, spre care ne conduce partidul, trebuie să ne concentrăm toate eforturile.Congresul al IX-lea al P.C.R. a trasat un program măreț, realizarea lui nu este -------- -------------primele 4 bine și agricui- obținute planului pe mă-
o sarcină ușoară, luni au început în industrie și în tură. Rezultatele arată că prevederile cincinal sînt realiste, sura forței și posibilităților poporului nostru. Ele vor fi fără îndoială, nu numai îndeplinite, ci și depășite. E o bucurie să vezi cum prin munca harnicului nostru popor se înalță uzine, școli, universități, noi, cum Această transformămde luptă pentru noi succese, în înfăptuirea hotărîrilor celui de al IX-lea Congres al partidului. Fiecare, la locul său de muncă, să muncească spune : realizat în țara noastră, află și o părticică din munca mea, din inima mea, ceea ce am mai bun. în continuare, tovarășul Ceaușescu a spus : face parte din marea comunitate a țărilor socialiste, care reprezintă un factor de seamă în lupta pentru pace și progres. Rezultatele muncii noastre, întărirea patriei, sînt o contribuție la întărirea întregului sistem socialist. Cu cît mai puternică devine fiecare țară socialistă, cu atît mai puternic va fi sistemul socialist, cu atît mai mare va fi influența ideilor socialiste asupra întregii omeniri, grăbind victoria socialismului în lume. Ridicînd economi^, dezvoltînd cultura, întărind patria, noi sporim forțele care luptă pentru apărarea, păcii. Știm că, atîta timp cît există imperialismul, va continua să existe

fabrici, locuințe înflorește patria, mîndrie trebuie s-o într-un imbold
astfel pentru a putea iată, în ceea ce s-a sedin totNicolaeRomânia

VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID

Șl DE STAT ÎN REGIUNEA IAȘI

Bîrlad. Conducătorii de partid și de sfat sînt intimpinafi cu entuziasm și-nesfirșite aclama
ții de locuitorii orașului

și pericolul unui nou război mondial. De aceea facem totul pentru a întări capacitatea de apărare a patriei noastre, precum și unitatea clasei muncitoare și a tuturor forțelor antiimperialiste ; în această unitate constă chezășia victoriei în lupta pentru pace și democrație în lume.Sîntem hotărîți, a spus vorbitorul, să facem totul pentru a aduce și în viitor din plin contribuția Ia marea cauză a socialismului și păcii. în întreaga sa istorie, poporul nostru nu s-a dat niciodată înlături atunci cînd a trebuit să-și aducă contribuția Ia cauza civilizației. Știm că numai întărind pacea, numai împiedicînd pe agresorii imperialiști să dezlănțuie un nou război vom asigura mersul nostru hotărît înainte spre o viață tot mai înfloritoare. Iată de ce lizînd popor muluiRomânia, întărește în același timp solidaritatea cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste, cu toate forțele antiimperialiste. în felul acesta, asigurăm victoria socialismului și comunismului în patria noastră și ne aducem, totodată, contribuția la cauza socialismului și păcii în întreaga lume.închei, tovarăși, urîndu-vă din toată mai mariSă aduceți o contribuție tot mai mare la înflorirea României socialiste. Vă doresc multă fericire și succes în muncă.Cuvintele secretarului general al partidului sînt salutate cu îndelungi ovații și ne- sfîrșite aplauze. Minute în șir în Piața Unirii răsună urale în cinstea Partidului Comunist Român, a politicii sale, în cinstea României socialiste.După însuflețită întîlnire cu locuitorii orașului Iași, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători, de partid și de stat s-au îndreptat spre sediul Comitetului regional al P.C.R., unde a avut loc o scurtă convorbire cu membrii biroului comitetului regional.

și

partidul nostru, mobi- și chemînd întregul la construcția socialis- și comunismului în

inima succese în activitatea Și 
dv.

țifice din acest centru al țării, condițiile în care oamenii de știință își desfășoară munca lor creatoare. lașul are o bogată tradiție de cercetare științifică. Acestora li s-a a- dăugat în zilele noastre un factor hotărîtor pentru progresul științei : conducerea și îndrumarea de către partid, sprijinul eficient al statului socialist pentru intensificarea cercetării științifice, pentru sporirea eficienței sale economice și capacității de a contribui consistent la tezaurul științei naționale și universale. Potențele incontestabile ale acestui vechi centru cultural al țării, entuziasmul și aptitudinile care nu lipsesc vor fi angajate spre noi realizări de valoare. Omul de știință șean a înmînat giu secretarului C.C. al P.C.R., asistenței, un tablou cuprin- zînd un citat din discursul lui Mihail Kogălniceanu.A vorbit în continuare prof. univ. Constantin Ciopraga,

ie- apoi ca oma- general al în aplauzele

mă tineretul universitar ieșean. „Avem profesori distinși —a spus ea —, învățăm în institute bine dotate cu material didactic și laboratoare moderne, avem cămine confortabile. Sîntem conștienți că fără conducerea înțeleaptă a partidului nu s-ar fi putut ajunge la un asemenea nivel de dezvoltare a învățămîntului. Aceste realizări ne cheamă, ne obligă, la o pregătire temeinică pentru a deveni cadre de nădejde ale țării. Poporul ne-a acordat o mare încredere : de a continua ștafeta înaltei contribuții aduse de cărturarii din trecut la patrimoniul cultural și științific al României. După absolvire, vom munci pentru dezvoltarea economiei și culturii, adu- cîndu-ne cu dragoste contribuția la opera de desăvîrșire a construcției socialiste.Primit cu vii aplauze a luat apoi cuvîntul tovarășul Nico
lae Ceaușescu.Este pentru noi o deosebită bucurie — a spus vorbitorul — de a vizita acest vechi centru de știință și cultură, de a ne întîlni cu profesorii și studenții Universității din Iași. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a transmite tuturor lucrătorilor de pe frontul activității științifice și culturii din Iași, cadrelor universitare și tuturor studenților, un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Am ascultat cu deosebită plăcere cuvîntul tovarășilor care au înfățișat tradițiile științifice și culturale ale lașului. Este adevărat că lașul are un renume vechi. Oamenii de știință și cultură din Iași au adus o contribuție de seamă la făurirea limbii și culturii românești, la dezvoltarea științei. lașul continuă și astăzi să ocupe un loc de frunte în întreaga activitate științifică și culturală din România.S-ar putea vorbi mult despre trecutul nu prea îndepărtat dar glorios al lașului. Fără activitatea din secolul al XlX-lea, fără oamenii care au militat neobosit pentru realizarea unirii și pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale poporului, noi n-am fi putut păși la construcția socialismului. Iată de ce istoria Partidului Comunist nu poate fi înțeleasă fără a cunoaște întreaga istorie a poporului nostru, lupta sa pentru făuri-

este care

un program vast de dezvoltare multilaterală a patriei noastre. Desigur, în centrul atenției continuă să stea dezvoltarea economiei, industriei, agriculturii — fără acestea nu este de conceput progresul țării. Totodată, după cum știți, Congresul a trasat o serie de sarcini importante în direcția dezvoltării activității științifice, culturale, îmbunătățirii învățămîntului, aceasta fiind o condiție de seamă pentru progresul general al societății noastre socialiste. Societatea pe care noi o construim este cea mai dreaptă din cîte a cunoscut omenirea. Socialismul deschide căi nelimitate pentru dezvoltarea multilaterală a omului. O dată cu socialismul se poate vorbi cu adevărat de umanism, omul putîndu-se bucura din plin de binefacerile civilizației, ale dezvoltării bazei de producție, ale științei și culturii, în socialism omul este cu adevărat stăpînul propriului său destin. Prin aceasta mersul înainte al societății asigurat în direcția pe oamenii o doresc.Noi avem multe realizări. Dar avem și lipsuri. Mai avem multe de făcut. în societatea noastră știința și cultura nu se pot despărți de dezvoltarea continuă a forțelor de producție. Știința devine din ce în ce mai mult un factor puternic al progresului forțelor de producție. Nu este de conceput progresul economiei, al industriei și agriculturii fără progresul și dezvoltarea într-un ritm rapid a activității științifice. Orice rămînere în urmă în domeniul activității științifice duce. fără îndoială, la rămînerea în urmă în dezvoltarea generală a societății. Iată de ce partidul și guvernul acordă o atenție deosebită activității științifice, de ce în măsurile stabilite de Congresul al JX-lea și cele care au fost elaborate după aceea, se acordă o atenție cu mult mai mare decît în trecut cercetării științifice. Noi am trecut la înfăptuirea sarcinilor puse de Congres în industrie, în agricultură. Cunoașteți și măsurile luate în domeniul cercetării științifice ; în această direcție s-a înființat Consiliul Național al cercetării științifice. Este un pas. El nu poate însă rezolva problema fără îmbunătățirea activității în institutele de cercetări și în facultăți. în această pri-V-

desigur legat și de posibilitățile pe care le avem. Va trebui să dezvoltăm mult învă- țămîntul mediu. Trebuie să aducem îmbunătățiri acestui sistem de învățămînt și se lucrează la aceasta ; mulți dintre dumneavoastră cred că ați și contribuit la acest studiu. Va trebui să alocăm mijloace materiale pentru a asigura un mers mai rapid înainte.în preocuparea partidului și guvernului, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, se află o serie de măsuri menite să a- sigure realizarea indicațiilor Congresului al IX-lea. Dacă vom reuși să avem mijloace materiale mai multe, dacă cei care vor dispune de mijloace le vor folosi cu mai mare chibzuință, vom putea să realizăm mai mult decît ne-am propus. în orice caz, considerăm că trebuie depuse toate eforturile pentru a asigura o dezvoltare mai rapidă a învățămîntului mediu și superior. Este o cerință a dezvoltării economiei, a culturii, a societății în general.în cadrul politicii generale a partidului și guvernului lașul ocupă un loc însemnat. Sîntem siguri că tovarășii care lucrează în învățămînt, cadrele din învățămîntul superior și din învățămîntul mediu își vor aduce contribuția activă la înfăptuirea programului stabilit de Congresul Partidului de dezvoltare a școlii românești.Dar, învățămîntul, a spus în continuare vorbitorul, are și o altă latură care depinde de dv., de' cadrele didactice și de studenți. Sigur, sîntem de acord că fără baza materială nu se poate asigura progresul învățămîntului, dar și baza materială la rîndu-i, singură, nu rezolvă problema ridicării nivelului învățămîntului. în acest scop trebuie depusă o muncă susținută și noi considerăm că din acest punct de vedere mai avem multe de făcut. Spun aceasta, deoarece aici se află și ministrul învățămîntului. Trebuie, tovarăși, ca învățămîntul nostru superior să țină pasul cu cerințele dezvoltării generale a științei, să se situeze la nivelul țărilor celor mai avansate. Noi mergem în această direcție și avem rezultate bune — dar, ca să fim cinstiți cu noi înșine, trebuie Să spunem că mai avem și lipsuri. Trebuie să facem

intîlnirea
cu intelectualii ieșeni

în cursul după-amiezii, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Emil Bod- naraș, Iosif Banc și Virgil Trofin, însoțiți de conducători ai organelor locale de partid și de stat, s-au întîlnit în amfiteatrul „Mihail Emi- nescu“ al universității ieșene cu cadre didactice și studenți din acest centru universitar.Dealul Copoului, de la poalele căruia începe lașul universitar, este o revărsare de tinerețe și voioșie. într-o atmosferă de mare entuziasm, în aplauzele a mii de studenți, oaspeții sînt întîmpinați de ministrul învățămîntului, acad. Ștefan Bălan, de adjunctul său, prof. dr. Jean Livescu, de rectori ai instituțiilor de învățămînt superior din Iași, de un mare număr de cadre didac-

tice. Un grup de studente înconjoară pe oaspeți, oferin- du-le buchete de flori.Aducînd oaspeților un călduros salut din partea cadrelor didactice și a studenților din centrul universitar Iași, prof. univ. dr. Ion Creangă, rectorul Universității „Al. I. Cuza“, a spus : Considerăm a- ceastă vizită ca o onoare deosebită acordată vechii noastre instituții de învățămînt superior. Prin ea, o dată mai mult, se concretizează atenția și prețuirea pe care partidul și guvernul o acordă culturii, învățămîntului, educației.Sărbătorirea împlinirii a 45 de ani de la înființarea partidului, a arătat vorbitorul în continuare, a prilejuit tuturor cadrelor didactice și studenților cunoașterea mai profun-

profesorilor și spus vorbitorul, că vom depune

Ro- cu fiecare zi, al năzuințe- ale poporului bunăstare și

dă a luptei hotărîte și a victoriilor partidului pentru libertatea și fericirea patriei noastre, pentru binele și progresul poporului român. Expunerea d-voastră, tovarășe Ceaușescu, a vibrat în inimile tuturor și s-a întipărit în conștiința fiecăruia.în continuare, prof. univ. dr. Ion Creangă s-a referit la dezvoltarea centrului universitar din Iași. El cuprinde astăzi cinci instituții de învățămînt : Politehnica, Institutul de medicină, Institutul de a- gronomie, Conservatorul Universitatea „Al. I. Cuza“alma mater. în cadrul universității . ieșenaj este integrat acum și, Institutul pedagogic.Iașpl numără, în prezent, un total de circa 19 000 de studenți, dintre care 14 600 la cursurile cu frecvență obligatorie.Cadrele de la Universitate și Institutul pedagogic superior, a spus vorbitorul, sînt preocupate de a găsi și a introduce metode originale și moderne în procesul metodi- co-didactic.Referindu-se la activitatea de cercetare științifică a cadrelor didactice, vorbitorul a arătat că aceasta are la Iași vechi rădăcini. Crearea Consiliului național al cercetării științifice dă un impuls mărit activității științifice și în centrul Iași.în numele studenților, a vă asigurămtoată străduința, tot efortul nostru, toată priceperea și știința noastră pentru ridicarea patriei. Vă asigurăm că vom munci strînși uniți în jurul partidului, luminoasa noastră călăuză.în cuvîntul său, acad. Cris- tofor Simionescu, președintele filialei Academiei Republicii Socialiste România, a arătat că oamenii de știință și cultură participă astăzi la entuziasmul greu de prins în grai cu care populația lașului în- tîmpină conducerea de partid și de stat. Sărbătoarea de azi, a spus vorbitorul, este expresie a unor simțăminte care își au izvor în înțelegerea deplină a tezelor și faptelor prin care Partidul Comunist mân se vădește, mare realizator lor de veacuri către libertate, progres.Iașu/a recepționat cu adîn- că sensibilitate prezentarea drumului glorios al partidului nostru în directa și fireasca filiațiune cu lupta și jertfele de veacuri ale poporului. în noi, ca și în întregul popor, a găsit un profund ecou acțiunea întreprinsă de partid pentru scrierea dreaptă a trecutului, pentru dăltuirea unui prezent și viitor luminos, în conformitate cu programul trasat la cel de-al IX-lea Congres al partidului nostru.Toate, acțiunile ce au urmat Congresului, a spus vorbitorul, dinamismul și înțelepciunea în traducerea în viață a hotărîrilor și sarcinilor sale, găsesc puternica rezonanță în inimile noastre și ne mobilizează la tot mai mari înfăptuiri. Vorbitorul a înfățișați apoi potențele activității șțiin-

Cercelind culturile frumos dezvoltate de pe holdele comunei

desăvîr- partidu- Ce alt elocvent din

care a spus : De Iași se leagă numele lui Eminescu, Creangă, Sadoveanu, ale căror opere, cu baze profund naționale, ne reprezintă și în perspectiva mai largă a culturii universale.Privirile noastre merg azi cu mîndrie. către cetatea nouă, această creație ce se șește sub călăuzirea lui, în zilele noastre, lucru poate' fi maidecît faptul că la Iași, cinci locuitori <unul este student sau elev ?Vorbitorul a înfățișat pe larg realizările obținute în dezvoltarea culturală și artistică a lașului în anii socialismului. Cu prilejul sărbătoresc al vizitei dumneavoastră — a spus în încheiere vorbitorul — oamenii de cultură din Iași își exprimă recunoștința fierbinte față de conducerea partidului pentru condițiile de creație ce le-au fost oferite, angajîndu-se să acționeze în continuare, alături de toți oamenii muncii, pentru afirmarea geniului creator al poporului român, pentru înflorirea patriei.A luat apoi cuvîntul tînăra Simona Nenescu, studentă la Institutul politehnic, care în cuvipțe pline de îjjțlăcăraye a dat glas simțămintelor ce’ ani-

rea națiunii române, a unității sale naționale.în anii construcției socialismului — a spus în continuare vorbitorul — activitatea cul- tural-științifică și învățămîn- tul au cunoscut un nou și puternic avînt. Partidul Comunist a pornit în întreaga sa activitate de la ideea că pentru a ridica patria spre o viață civilizată trebuie, paralel cu dezvoltarea industriei, agriculturii, a întregii economii naționale, să se dezvolte cu putere și activitatea științifică și culturală. Pe baza acestei politici, a concepției mar- xist-leniniste a partidului nostru despre legătura sțrînsă dintre dezvoltarea economiei și a culturii, în condițiile grele pe care a trebuit să le învingem am alocat an de an fonduri din ce în ce mai mari, am făcut eforturi pentru progresul științei și culturii din țara noastră. Oamenii de știință și cultură români, și printre aceștia se numără și mulți ieșeni, au avut în trecut multe realizări care au dus faima peste granițe. Și mai mulți oameni de știință și cultură au obținut în anii construcției socialismului asemenea realizări, reușind să facă cunoscută țara noastră, prin activitatea lor, în străinătate. Realizările lor sînt o contribuție la îmbogățirea științei și culturii naționale, precum și la cea universală.i Congresul I X a trasat

Zorleni

Fotografiile AGERPRESvință și dumneavoastră, menii de știință și cadrele dactice din Iași vă revin îndatoriri mari. Aveți tradiții în activitatea științifică. Centrul universitar Iași a dat multe descoperiri științifice țării noastre. Credem că se poate și mai mult. Nu trebuie să luați aceasta ca o critică, ci ca o dorință, ca o recunoaștere a posibilităților și forțelor de care dispun oamenii de știință din Iași.Tovarășul rector al Universității a subliniat că lașul va trebui să primească în continuare sprijin în dezvoltarea bazei materiale. După cum știți, în anii următori, se vor întreprinde lucrări de dezvoltare a unor institute de învă- țămînt superior, între care și Institutul politehnic din București. Sînt prevăzute mijloace pentru dezvoltări și la Iași, care considerăm că vor conduce la desfășurarea în condiții mai bune a activității de învățămînt din acest centru universitar, dezvoltarea mai avem multe de făcut, deși după cum arată statistica numărul studenților a crescut față de 1938 de aproape 5 ori. Dacă ne comparăm cu noi înșine am făcut salturi mari, dacă ne comparăm însă cu nivelul de dezvoltare al altor țări avansate, rezultă că sîntem încă rămași în urmă. Ți- nînd seamă de ritmul dezvoltării întregii economii și întregii culturi, fără îndoială că trebuie să mergem ceva mai iute și în dezvoltarea învățămîntului. Mersul acesta este

oa- di-

In ce privește învățămîntului.

eforturi mai mari pentru ca în cursurile noastre, în întreaga activitate didactică să fie îndepărtat ceea ce este vechi, să asigurăm predarea la nivelul cel mai înalt al cunoștințelor moderne. Noi știm că în Iași există un corp didactic bun, oameni de știință, profesori cu renume mondial care au realizat lucrări de valoare, sîntem convinși că în viitor se vor strădui să obțină rezultate și mai bune. In continuare vorbitorul s-a referit la îndatoririle studenților. A- vem un a spus duiește ceea ce este știință. Tineretul nostru universitar, inclusiv studenții din Iași, se poate mîndri cu rezultatele pe care le obține în activitatea sa. Noi sîntem mulțumiți de munca sa. Dar și aici este loc pentru mai bine. Mîine, dueîndu-se să muncească le vom cere tinerilor cunoștințe tot mai multe despre automatizare, le vom pretinde să stăpînească mașinile și totodată să dezvolte, să ducă mai departe știința și de aceea noi sîntem ceva mai pretențioși cu tineretul nostru universitar. El trebuie să învețe și mai mult, să depună e- forturi și mai mari pentru a-și însuși tot ceea ce este mai nou în știință și cultură. Numai așa vor putea să servească cu cinste poporul român, patria. A- pelăm la dumneavoastră, profesori și studenți, să vă uniți eforturile și, folosind baza materială pe care o vom îmbu-

tineret minunat, el, care se stră- să-și însușească tot mai nou în

nătăți, să ridicați continuu nivelul învățămîntului nostru superior. Aceasta este o cerință a poporului, a dezvoltării patriei noastre, și sîntem convinși că profesorii și studenții din Iași îi vor răspunde cu cinste.S-a vorbit aici, tovarăși, despre activitatea culturală, artistică și literară. într-ade- văr nu există domeniu în care lașul să nu ocupe un loc important în cultura și arta țării noastre. Cred însă că astăzi se poate face mai mult. Nu vreau să supăr pe cei care lucrează în acest domeniu, dar orașul care a avut un Eminescu, un Vasile Alecsandri și atîția alți creatori de artă, de care ați vorbit dumneavoastră aici, poate să cunoască o activitate culturală mai vie. Cred că în Moldova se găsesc forțe care să creeze opere de valoare, urmîndu-i pe Eminescu, Vasile Alecsandri, Kogălniceanu și alții, să meargă tot pe drumul pe care au mers ei, să lege întreaga activitate de popor, să o pună în slujba poporului, pentru că numai creația care servește poporului, care se inspiră din tradițiile și munca sa, din prezentul lui, va fi puternică, trainică, va însufleți masele în munca și lupta pentru făurirea viitorului.Mulțumind pentru tabloul oferit de intelectualii ieșeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Văd în acest dai’ o prețuire a muncii partidului nostru. a faptului că partidul redă poporului nostru întreaga măreție a sa.Dezvoltînd activitatea științifică, culturală, artistică, pornind de . la tot ceea ce este mai bun în trecutul și în prezentul patriei noastre, trebuie să intensificăm în același timp legăturile cu oamenii de știință, de cultură și artă din țările socialiste, din toate țările lumii. Numai în felul acesta vom reuși să asigurăm mersul mai rapid înainte al științei și culturii noastre, să facem ca ea să ocupe locul pe Spate îl merită în patrimoniul științei și culturii mondiale.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat cadrelor didactice, studenților, tuturor oamenilor de știință și cultură din Iași noi succese în activitatea închinată înfloririi științei și culturii patriei noastre socialiste.Părăsind clădirea Universității, oaspeții se îndreaptă spre complexul de cămine nr. 2, unde un grup de studente îi întîmpină cu buchete de trandafiri și bujori. Conducătorii vizitează cîteva camere, apreciind aspectul plăcut și curățenia interioarelor. în aplauzele și uralele miilor de studenți, conducătorii de partid și de stat pornesc pe aleile înverzite ce duc spre cantina complexului. în sala spațioasă și elegantă se află sute de studenți cărora oaspeții le urează „poftă bună“, intere- sîndu-se de calitatea și gustul bucatelor.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre marginea orașului. Conducătorii de partid și de stat, însoțiți de reprezentanți ai organelor locale, fac o scurtă plimbare pe aleea Mihail Sadoveanu. Din- tr-o curte iese în întîmpinare o bătrînică, Maria Adronic, de mînă cu pioniera Marcela Condurache. Simplu, cu emoție, oferă buchete de flori. Tovarășul Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat le strîng cu căldură mîi- nile, le urează sănătate. Gestul se adaugă miilor de gesturi simple și calde prin care ieșenii își exprimă bucuria lor fierbinte de gazde....Ora 20. în aclamațiile a mii și mii de ieșeni, înalții oaspeți se îndreaptă spre Teatrul Național „Vasile Alecsandri“ scăldat în lumina feerică a reflectoarelor.Pe fundalul împodobit cu motive specifice moldovenești al scenei teatrului începe să se desfășoare spectacolul folcloric, revărsare de ritmuri și culori, în care „bătuta“ și „hangul“, „Ciobănașul“ și „Co- raghiasca“, jocuri vechi, ivite în urmă cu secole pe aceste meleaguri, se contopesc cu cîntecele noi inspirate de viața înfloritoare a satelor și orașelor din regiune.La încheierea spectacolului, solilor artei moldovenești li se oferă un coș cu flori din partea conducătorilor de partid și de stat.Vizita în regiunea Iași continuă.
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„Drumul căruțașilor" In cetatea Biertanului din regiunea Brașov
De cîteva decenii, în multe domenii ale tehnicii, menii de știință încearcă reproducă chimiștii au încă foarte de făcut pe acest tărîm nu numai ei. Multe procesele de sinteză este, de exemplu, proteinelor) pe care le efectua chiar și cele simple organisme, nu reușit să fie reproduse de cele mai complexe instalații chimice industriale, deși pînă acum oamenii de știință au obținut pe cale artificială circa un milion de compuși naturali printre care și primele substanțe proteice. Mai mult decît atît. Unele microorganisme pot sintetiza proteinele, aproape din orice produs organic. Cît timp îi va trebui tehnicii să egaleze a- ceastă performanță ? Dar u- neori și căile ocolite sînt bune: îi 'ăși natura poate fi pusă mai intens la lucru.Petroproteinele ! Acest cu- vînt nu înseamnă altceva decît „proteine din țiței“, sau, exprimat mai metaforic, „lapte din parafină“. Experiențele încununate de succes ale dr. A. Champagnat, directorul laboratorului de cercetări al Societății franceze de petrol, au demonstrat că folosind a- numite microorganisme din hidrocarburile aflate în fracțiile parafinoase ale țițeiului se poate obține un concentrat de proteine și vitamine.Fără a iri'tra în complicate amănunte tehnice, vom hota doar un aspect esențial: într-un mediu de cultură para- finos cresc și se înmulțesc cu repeziciune miliarde de bacterii. Concentratul BP este produsul acestor bacterii. Din punct de vedere al conținutului de diferiți compuși a- limentari, în frunte cu proteinele, acest concentrat este superior laptelui. Prin urmare, concentratul BP poate fi folosit cu succes ca o valoroasă componentă în producția de furaje industriale, înlocuind praful de pește sau cel de carne. în plus, el este bogat în vitamine și în anumite săruri minerale.Bacteriile amintite dețin și un alt record. Dacă o vită cornută în greutate de 500 kg „sintetizează“ pe zi cca 0,5 kg proteine, 500 kg de bacterii vii înregistrează în 24 de ore o „creștere proteică“ de... 1 200 kg (!) în condițiile unui randament de aproape 1 kg de proteine la 1 kg de petrol.După cum a arătat recent autorul metodei, industria

oa- să natura. îndeosebi mult dar din (cum sinteza pot mai au nici

este în ultimul timp foarte mult căutată, fiind unul din cei mai importanți factori de creștere a animalelor. Păsările și animalele tinere, în a căror hrană se adaugă lizină în cantități extrem de mici (sub 1 gram pe zi) cresc mult mai repede și înregistrează un spor de greutate cu 25—30 la sută mai mare decît în condițiile de furajare normală. Producția de lizină întîm- pina însă pînă nu demult numeroase dificultăți datorită cantităților infime în care este conținută în proteine. Se pare totuși că soluția a fost găsită.Cercetătorii secției de biologie a Institutului de energie nucleară „Kurceatov“ din Moscova au reușit să selecționeze un microorganism care produce lizină într-o proporție de 2 500 de ori mai mare decît alte microorganisme. Noua specie de microorganisme a fost obținută într-un reactor atomic printr-un in- bombardament neutro-

apele oceanelor metalelor rare mare. Dar eu cifre relative, se află în pro- mai mari de totuși în

nic, gat chimice ca factori mutageni. Colonia de microbi „atomici“, obținută pe această cale, produce din fiecare litru de mediu de cultură cca 25 gfa- me de lizină, în comparație cu 0.01 gr obținută în cazul folosirii altor microorganisme. Astfel, se va putea curînd la producția industrială a croorganisme în acest scop.

la care acțiune s-a adău- și influența substanțelor

lizinei anume
trece în pe scară din mi- „create“

★Ce-i drept, noțiunea de bio- metalurgie nu figurează încă în dicționare, deoarece nici domeniul tehnic căruia i-ar corespunde nu s-a constituit deocamdată. Gîndiți-vă totuși la faptul că separarea elementelor disperse, cum sînt: scandiul, galiul, rubi-

diul telurul, lndiul, nîobiul etc., care au găsit în ultimele decenii vaste aplicații industriale, prezintă dificultăți tehnice dintre cele mai mari. Aceasta se datorește uriașei dispersii în care se află metalele amintite în rocile planetei noastre. Astăzi elementele dispersate le obținem din minereurile altor metale, unde ele se află în cantități infime.Nici în concentrațianu este mai toate că, în metalele rare porții nu 0,0000001-0,0005%, cifre absolute aceste cantități sînt de ordinul zecilor de milioane și a miliardelor de tone.Unde poate fi totuși căutată soluția ?Iată cîteva date interesante : unele specii de ascidii, a- nimale marine, conțin în corpul lor pînă la 0,5% vanadiu, deși în apa mării concentrația acestui metal este de numai 0,0000005%. Proprietăți asemănătoare denotă și unele plante terestre sau marine. Cenușa unor ierburi și frunze conține aproximativ 0,001% germaniu, în timp ce conținutul mediu al acestuia în sol nu depășește mai mult de 0,0000007%. Ne mai vorbind că în cenușa unor specii de laur s-a găsit 15% mangan.Ne permitem aici o anticipație, desigur bazată pe stadiul actual de dezvoltare a științei. Nu este exclus ca în viitoarele decenii, uriașe u- zine biometalurgice să producă din apa mării însemnate cantități de metale dispersate. In ce fel ? Cu ajutorul u- nor microorganisme, poate tot „artificiale“, adică obținute pe calea inducerii unor mutații genetice dirijate care le-au conferit însușiri remarcabile de a extrage din apa mării prin concentrare biochimică comorile ei. Din aceste microorganisme, la fel ca și din minereuri, electrice vor topi lele viitorului. cuptoarele apoi meta-
I. RADU
fizicianpetrochimică mondială poate produce în prezent circa 20 milioane tone de petroproteine. Ce reprezintă această cantitate ? Exact jumătate din necesarul de proteine al întregului glob stabilit de F.A.O. pentru anul 1980. Instalații industriale pentru producția de petroproteine au și început să fie construite în Franța, Anglia, U.R.S.S., India și alte țări.

★Este cunoscut că aminoa- cizii sînt cărămizile constitutive ale proteinelor. Proteinele diferitelor organisme conțin însă anumiți aminoa- cizi în proporții variate, cîte o dată chiar foarte mari, în comparație cu altele. Aceasta permite separarea cu o mai mare ușurință din restul masei proteice a aminoacidului dorit.Astfel, lizină care se află printre cele douăzeci și ceva de componente ale proteinelor,
® Expozițiile vămii 

din Strassbourg
• Vechea vamă din 

Strassbourg, restaurată de 
mrînd, pe lingă destinația 
<a comercială va adăposti 
și un muzeu permanent.

încă de anul trecut cîte
va săli au fost destinate 
unor expoziții periodice. 
După expoziția de vitralii 
prezentată în 1965 se va 
deschide în curînd expozi
ția de tapiserie din Evul 
Mediu.

Celebra ceramică de Marginea

Colecțiile
Goleștilor

Da Golești, ve
chiul conac pe care 
celebrele însemnări 
de călătorie ale lui 
Paul de Alep (care 
a trecut pe aceste 
locuri în 1656 îl nu
mea „palat măreț și 
elegant“), adăpos
tește un impunător 
complex muzeistic 
menit a pune în lu
mină remarcabila 
contribuție a mem
brilor familiei Go- 
lescu în desfășura
rea unor importan
te evenimente isto
rice.

Alături de sec
țiile memoriale mai. 
vechi, organizate cu 
prilejul înființării 
în 1958 a muzeului, 
în ultimii ani au 
fost create noi sec
ții, de unică valoa
re muzeistică.

Remarcabil înain
te de toate este fap
tul că în clădirea 
școlii, întemeiată de 
Dinicu Golescu, au 
fost puse bazele ri
nei secții muzeisti
ce privind începu
turile organizării 
învățămîntului na
țional în Țara Ro
mânească — primul muzeu cu profil pedagogic din țara noastră. Vechi ma
nuale (printre ele 
prima gramatică ro
mânească a lui E. 
Văcărescu, un tra
tat de filozofie tra
dus de E. Poteca), 
fotocopia „înștiin
țării“ lui D. Goles
cu pentru deschi
derea democraticei 
sale școli, portretul 
primului director al 
acestei școli — ar
deleanul Aaron Flo-

rian chemat special 
la Golești, panouri 
ce ilustrează „me
toda lancasteriană" 
introdusă în aceas
tă școală de Eliade 
Rădulescu — iată 
dar cîteva docu
mente ce compun în 
imagini vii, una din 
cele mai interesante 
pagini din istoria 
învățămîntului ro
mânesc.

Un deosebit inte
res îl reprezintă, de 
asemenea, la Golești,

noua secție etnogra
fică. Expoziția gru
pează sute de do
cumente legate în 
primul rînd de ocu
pațiile, meșteșugu
rile, industriile ță
rănești și arhitectu
ra populară din re
giunea Argeș, în al 
doilea rînd interioa
re de case țărănești 
din regiunea de 
cîmpie, de deal și 
de munte, iar în al 
treilea rînd obiecte 
utilitare, cu 
mentații de 
valoare

In sfîrșit, prezen
tând noile documen
te ale muzeului Go
leștilor, 
amintim 
pregătiri 
muzeografii le fac 
în prezent, pentru a 
pune bazele la Go
lești unui impună
tor muzeu în aer li-

orna- 
înaltă 

artistică.

trebuie să 
intensele pe care

ber închinat isto
riei viticulturii și 
pomicultura.

Pe o întindere de 
15 ha, vizitatorul va 
găsi suma de „date" 
necesare înțelegerii 
întregii istorii a po
micultura și viticul
turii pe pămînturile 
României de 
geto-daci pînă 
zilele noastre. 
urma primelor 
pistări de pe teren, 
au sosit de acum pe 
teritoriul Goleștilor 
primele exponate 
ale muzeului, care 
va putea rivaliza iu 
cele mai mari insti
tuții de acest gen 
ale lumii. Din raioa
nele Muscel și Dră- 
gășani au fost adu
se două vechi gos
podării pomicole și 
respectiv viticole cu 
tot inventarul lor 
„tehnic". Din zonele 
limitrofe regiunilor 
Oltenia și Ploiești 
au fost aduse o se
rie de instalații teh
nice.

Paralel cu aceste 
investigații pe te
ren, muzeografii 
desfășoară în pre
zent o largă activi
tate de documenta
re pentru amenaja
rea muzeului care 
va prezenta în ge
neral 70 unități gos
podărești.

Noua construcție 
în aer liber va îm
bogăți tezaurul de 
exponate ale Mu
zeului Goleștilor — 
minunată mărturie 
a geniului creator a 
poporului român.

laîn
In 

de-

TR. POTERAȘ

HERACLES ÎNVINGĂTOR

® Chagal și noua 
operă newyorkeză

• La noua operă din 
New-York, pictorul Chagal 
va executa iresce Inspirate 
din istoria dansului șl a 
muzicii. în total vor ti 
două Iresce cu o suprafață 
de 30 metri pătrafl. Noua 
Operă se va deschide în 
septembrie șl este lucrarea 
cunoscutului arhitect ame
rican K. Harisson.

Cel mai popular erou și semizeu 
din bogata mitologie elină s-a 
bucurat de faima personajelor cen
trale din romanele Istorice.

Împrejurările legate de zămisli
rea sa providențială, încurcăturile 
soților de pe urma Stratagemei lui 
Zeus, au fost exploatate cu multă 
vervă de un șir lung de comedio- 
grafi — începînd cu Plaut și ter- 
minînd cu Giraudoux care pentru 
a marca locul piesei sale în seria 
prelucrărilor a intitulat-o Amphi
tryon 38).

...La cîteva zile după Heracles 
a venit pe lume un frate al său, 
cel zămislit cu adevăratul Amfi
trion, (i se dă numele de Ificles) 
De abia Împliniseră cei doi prunci 
opt luni, și Hera trimise doi șerpi 
uriași ca să-i ucidă In leagăn. 
Atunci înfăptuiește Heracles pri
ma sa ispravă : cuprinzînd voini
cește lighioanele — cîte una în 
fiecare mînă, strînge pumnii pînă 
le sugrumă. Episodul a fost relatat 
într-un poem, colorat ca o frescă 
de talentul lui Teocrlt.

Viteazul precoce se dezvoltă ca 
în basme : ajunge foarte curînd 
să măsoare vreo patru coti... îșl

călește trupul Cu tot felul de In- 
demînări...

Potrivit alegoriei sofistului Pro- 
dicos, tînărul Heracles se afla la 
o răscruce a vieții. Trebuia să 
aleagă între două femei ademeni
toare : una mai galeșă, cu trupul 
ademenitor îi arată calea Viciului ; 
cealaltă, modestă, îmbrăcată în 
alb, vroia să-l ducă pe calea Vir
tuții : o drumeție trudnică, plină 
de suferințe care înnobilează omul, 
statornicește adevăratele prietenii 
și mai presus de toate face să dăi
nuiască recunoștința oamenilor. 
Pornind pe această ultimă cale, 
Heracles trebuie să lupte pieptiș 
cu fiarele din Grecia legendară, 
să dea ochii cu tot felul de iasine 
și de uriași, să pătrundă prin 
locuri necălcate de făpturi ome
nești, să rabde umilințele din par
tea altora și neajunsurile Iscate 
de propriul său temperament. Iz
butește mai întîi să salveze tur
mele tatălui său. Apoi eliberează 
Teba de umilința tributului plătit 
anual unui rege vecin. în acest prim 
război luptă cu armele dăruite de 
Atena șl se dezlănțuie împotriva 
cetății dușmane năruindu-i zidu-

rile, mutillndu-l solii. Drept răs
plată va fi însurat cu fiica regelui 
teban Megara. Dar Heracles nu se 
poate bucura de fericirea idilică 
din poveștile pentru copii. E pîn- 
dit de pornirile lăuntrice ; un in
stinct al naturii nediferențiat cum 
e șl spiritul dionisiac : rînd pe 
rînd izbăvitor și distructiv. Pe 
plan alegoric această zbatere e 
provocată de prigoana Herei. Chiar 
mitologia recunoaște totuși că zei
ța urmărește și un țel mai înalt : 
pe calea rătăcirilor și încercărilor 
salutare eroul se călește treptat, 
se purifică pînă la treapta nemu
ririi.

Invidios pe vărul său, regele 
Euristeu dă poruncă să i se supu
nă pe de-a-ntregul — așa cum 
hotărîseră zeii. Heracles (care mai 
purta și numele de Alcidul,, cel 
vajnic) la început nu se învoiește 
deși, oracolul din Delii, îl prezice 
că nu se va putea elibera pînă ce 
nu va îndeplini un șir întreg de 
munci la porunca lui Euristeu. Al- 
cidu! Va fi împins de Hera să-și 
ucidă copiii, născuți din Megara. 
Motivul nebuniei lui Heracles a 
fost tratat pe larg în două trage

dii, păstrate din antichitate : una 
datorată lui Euripide, cealaltă lui 
Seneca.

Și în vechea legendă, Heracles 
începe un trai nou de viteaz rătă
citor, depărtîndu-se de la Teba 
pentru ispășire. Acum se va în
china de bună voie lui Euristeu 
care-1 va supune încercărilor vre
me de doisprezece ani : șirul ce
lor 12 munci. Prima încercare îl 
pune față în față cu leul din Ne- 
meea. Episodul a fost pictat ade
seori. într-un tablou, existent în 
Galeria Națională a Republicii So
cialiste România) încleștarea cu 
leul poate fi văzută în viziunea lui 
Rubens. A doua muncă este uci
derea hidrei din terna. Pentru a 
îndeplini a treia muncă Heracles 
va prinde într-un cîmp de gheață 
mistrețul de pe muptele Eryman- 
tlios.

MIHAI NASTA
lector la catedra de filologie 

clasică a Universității 
București

(Continuare în pagina 
viitoare)

Cînd spunem Vittorio de 
Sica spunem filmul italian și 
ne gîndim neapărat la neorea
lism, pentru că numele aces
tui actor și regizor ilustrează 
concludent maturitatea cine
matografiei italiene care și-a 
cucerit în anii postbelici unul 
din locuirile de frunte in fil
mul contemporan.

Născut în sudul Italiei, pă
mânt al unor necontenite fră- 
mîntări social-politice, Vitto
rio de Sica debutează, după o 
scurtă activitate în teatru, ca 
actor de film, într-o perioadă 
în care în cinematografia ita
liană (ca și în toate celelalte ci
nematografii occidentale) dom
neau cu aroganță „telefoanele 
albe". Era epoca dramoletelor 
burgheze, în care filmul ilus
tra sec interioarele bogate 
unde se consumau, sufocate 
de artificiu, melodrame sfo
răitoare ori comedii facile. în 
același timp, în Italia, grando
mania regimului fascist obli
gase filmul să. ascundă reali
tățile sub pompa unor mon
tări fastuoase, plecîndu-se de 
la pretextele unei istorii de 
împrumut.

Debutând ca regizor în 1939, 
de abia în 1942, la al patrulea 
film, reușește să atragă aten
ția regizînd „Copii ne privesc“. 
Era o ironie destul de acidu
lată la adresa mediului bur
ghez provincial. Umberto 
Barbaro, criticul care condu
cea revista „Bianco e Nero" 
(Alb și Negru), unul din teo
reticienii neorealismului, îi 
salută filmul cu căldură. De 
fapt, în aceiași perioadă apar 
și celelalte două filme care 
prevestesc marele curent din 
anii imediat viitori : „Obsesie“ 
a lui Visconti și „Patru pași 
în nori" a lui Blasetti. In fil
mul italian apărea în prim- 
plan realitatea, omul simplu, 
și, mai ales, adevărul.

Vittorio de Sica, ca regizor, 
iși găsise filonul de aur. în
cepînd din 1946 și pînă-n 1952, 
dă patru mari filme: „Sciu
scià“, „Miracol la Milano", 
„Hoții de biciclete" și „Um
berto D". Tot în această pe
rioadă se cimentează, printr-o 
colaborare exclusivă, prietenia 
cu Cesare Zavattini, sce

naristul acestor filme ca și ,aj altora care au dat 
Circulație universală filmului 
italian.

Ceea ce pare paradoxal este 
faptul că acest mare regizor,' 
Vittorio de Sica, continuă și ca actor, jucînd în „filmulețe" 
nereprezentative pentru o ci
nematografie care avea în pli
nă vigoare artistică realizatori 
ca Rossellini, buchino Viscon
ti, Giuseppe de Santis, Pietro 
Germi. Și declarația pe care 
De Sica o face („mi-e rușine 
de personajele pe care sînt 
silit să le încarnez") numește 
de fapt drama artistului silit 
la unele compromisuri pentru 
a-și putea strînge fondurile 
necesare turnării unor filme 
subordonate doar țelului său 
artistic. A urmat apoi „Aco
perișul" — una din cele mai 
surprinzătoare denunțuri ale 
avatarurilor impuse imensei 
majorități a tinerilor căsăto
riți într-o țară cum este Ita
lia, în care lipsa de locuințe 
e o problemă națională.

După această perioadă fer
tilă, De Sica trece la ecrani
zări, deși nu renunță la ideea 
că „niciodată căsătoria aceasta 
— dintre cinematograf și lite
ratură — nu dă roadele aștep
tate". Ecranizează astfel ro
manul lui Moravia ..Ciociara", 
piesele „Sechestrații din Alto* 
na", de J. P. Sartre și „Filo
mela Marturano" de E. de Fi
lippo.

Discutabile, ca orice ecrani
zări, ele păstrează însă spiri
tul textului literar (scenariile 
fiind semnate de același vechi 
și .prețios colaborator, Cesare 
Zavattini). După, alte cîteva 
interpretări, ca actor, sub ba
gheta unor regizori italieni și 
străini, strînge fonduri pentru 
a turna un film, pe care și-l 
dorește capital. (între timp, se 
afișaseră cu succes, Fellini și 
Antonioni). Dar „Judecata su
premă" sau „La ora 18, jude
cata de apoi" nu reușește de
cît. să fie o cochetărie cu exis
tențialismul De Sica regizează 
în continuare „II boom", „Ieri, 
azi, m.îine" și „O lume nouă". 
Dar nu-i plac : „Lucrez filme 
pe care nu le iubesc".

Să afirmi că Vittorio de 
Sica nu și-a spus ultimul cu- 
vînt, ar fi ușor. Chiar foarte 
ușor și chiar adevărat. Criza 
prin care trece acum este criza 
filmului italian, care între cele 
două mari „explozii" dintre 
anii 1945—1957 și 1960—1964 a 
mai avut o perioadă de ex
pectativă din care a ieșit cu brio.

TUDOR STANESCU

„5 secole 
de pictură“

• In toamna aceasta, in
tre 23 septembrie și 28 
noiembrie, se va deschide 
la Paris o expoziție pe 
tema „Cinci secole de pic
tură în lumina lui Ver- 
meer". Vor ii expuse ta
blouri ale Iul Vermeer, 
Van Eyck, Le Nain, La 
Tour, Zurbaran, Canaletto, 
tngres Corot... etc.

O Festivalul teatral 
de la Saint-Malo

Cel de-al XI-lea Festival 
de Ia Saint-Malo va avea 
loc intre 20—24 iulie. In 
program : „Războiul Troiei 
nu va avea loc' de Girau
doux. Din distribuție : Ma
deleine Sologne, Jean Mar
chai, Georges Descrierea...

în cadrul aceluiași testi- 
val se va prezenta un reci
tal de poezie in decorul na
tural al unei moți din seco
lul al XVIII-lea.

S Prețioase documente 
arheologice

• O mare expediție ar
heologică sovietică lucrează 
actualmente în Siberia pe 
fundul viitorului rezervor 
de apă Safano-Ciucenskoie. 
Șeful expediției, A. Gratch 
a declarat : „Printre obi- 
iectele ce le-am descoperit 
de . curînd se află piese 
din aur lucrate artistic, 
sculpturi din fildeș, momii 
scite de peste 2500 de ani.

® Vera Panova
— scenaristă

e Vera Panova lucrează 
la ultimele pagini ale unul 
scenariu de Ulm intitulat 
„Un băiat șl-o iată'.

Povestea dragostei dintre 
un băiat și-o fală, capătă 
în cursul deslășurărll acți
unii, dimensiuni poetice 
care îndreptățesc pe viito
rul regizor al filmului să 
caracterizeze scenariul drept 
o „realizare de poezie în 
oroză'.

@ Sartre despre
Flaubert

• Scriitorul francez Jaan 
Paul Sartre lucrează Ia o 
monografie despre Flau
bert. Nu este pentru prima 
oară că Sartre se ocupă de 
viața șl opera unor scrii
tori. El este autorul unor 
renumite volume despre 
Baudelaire șl Jean Genet.



Spectacol de gală prezentat 

de Ansamblul artistic al Casei

armatei populare iugoslaveVineri seara, Ansamblul artistic al Casei armatei populare iugoslave din Belgrad, a prezentat un spectacol de gală pe scena Teatrului de Operă și Balet al Republicii Socialiste România.Au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv și secretar al C.C. al P.C.R., general de armată Leontin Sălăjan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, Mihai Marin, «djunct al ministrului afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură și artă, ziariști.Au fost de față Jakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, alți șefi de misiuni diplomatice, atașați militari acreditați în țara noastră.Programul, care s-a bucurat de succes, a cuprins cîntece patriotice, selecțiuni din opera „Coștana" — partea a doua și a treia de Petar Goniovici,

„Este necesar să navighezi" — uvertură de Petar Bergamo, Cantata pentru cor, orchestră, recitatori și soliști „Omul este orizont fără sfîrșit" de Rudolf Brucici, piese de muzică ușoară și populară, lucrări cu tematică inspirată din viața și activitatea militarilor din țara vecină. Au dirijat Anghel Șu- rev, Boian Adamici și Budimir Gaici.în încheierea spectacolului a fost oferit un coș cu flori artiștilor din partea Ministerului Forțelor Armate.
★In dimineața aceleiași zile, membrii Ansamblului artistic al Casei armatei populare iugoslave din Belgrad, au depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.Generăl-maior Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate ale Republicii Socialiste România, secretar al Consiliului Politic Superior, a primit o delegație a ansamblului militar iugoslav, cu care s-a întreținut cordial. (Agerpres)INFORMAȚII4Sosirea unei delegații de activiști ai P.C. BulgarLa invitația C.C. al P.C.R., vineri a sosit în Capitală, în schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Bulgar condusă de Kamen Ivcev, șeful secției a- grare a C.C. al P. C. Bulgar.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Matei Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid și de stat.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.Sosirea delegației de activiști ai P.C.R. care a făcut o vizită în R. P.BulgariaVineri s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai P.C.R., condusă de Andrei Cervencovici, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef

adjunct de secție la C.C. al P.C.R., care a făcut o vizită în R. P. Bulgaria, în schimb de experiență, la invitația C.C. al P. C. Bulgar.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, au fost prezenți Mihail Florescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București.
★Vineri a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Varșovia, delegația Uniunii Cercetașilor Polonezi, condusă de Stanis- law Bogdanowicz, comandant adjunct al U.C.P., care, la invitația Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, a făcut între 7 și 20 mai o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroport, delegația a fost condusă de tov. Ion Al. Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., de activiști ai C.C. al U.T.C. (Agerpres)

Staliile noastre de 
radio vor transmite 
astăzi cu începere de 
la ora 19,15 pe pro
gramul I emisiunea 
„Au cuvîntul crainicii 
reporteri“. In cadrul 
emisiunii, se vor trans
mite avancronici de 
Ia locurile etapei de 
duminică a campiona
tului cat. A de fot
bal, precum și aspecte

de la finalele campi
onatelor republicane 
de box de pe stadionul 
Republicii. Alte as
pecte de la finalele de 
box vor ii transmise la 
ora 20,25 pe progra
mul I si ora 21,15 pe 
programul II.

• Meciul pentru tit
lul mondial de șab 
dintre marii maeștri

sovietici Tigran Pe
trosian și Boris Spasski 
a continuat ieri cu 
partida a 17-a, care 
s-a încheiat remiză Ia 
mutarea 30. Scorul 
este de 9—8 în favoa
rea lui Petrosian. Ur
mătoarea partidă va 
avea loc la 23 mai.

(Agerpres)

EXAMENELE !
(Urmare din pag. I) de maturitate, elevii claselor a Xl-a de la cursurile fără frecvență vor susține examenul de absolvire între 25 mai și 14 iunie. în sprijinul lor, din luna martie, școlile au majorat numărul orelor de consultații și lecții de sinteză care însumează în prezent 24 lunar.Elevii care sînt înscriși Ia cursurile fără frecvență ale claselor a IX-a și a X-a vor susține examenele de absolvire între 29 mai și 16 iunie.Din tabloul prezentat mai sus reiese că fixarea datelor de încheiere a cursurilor școlare și de susținere a examenelor s-a făcut cu discer-

nămînt, evitînd suprapunerile din alți ani, supraîncărcarea elevilor și a cadrelor didactice, creînd conducerilor școlilor timpul disponibil pentru îndrumare și control.Pe toți elevii, indiferent dacă au de susținut examene ori nu, îi așteaptă o perioadă de maximă solicitare ; de ei depinde însă în primul rînd absolvirea cu succes a anului școlar, obținerea unor rezultate bune la examenul de absolvire a școlii generale, la examenul de maturitate și la concursul de admitere în liceu. Obținînd asemenea rezultate, se vor bucura din plin de surprizele vacanței care se apropie.

REZOLUȚIA
Congresului Uniunii Generale

a Sindicatelor din RomâniaExprimînd hotărîrea unanimă a oamenilor muncii pe care îi reprezintă, se arată în rezoluție, Congresul își însușește pe deplin programul Partidului Comunist Român privind dezvoltarea multilaterală a economiei naționale pe perioada 1966—1970 și valorificarea surselor energetice și electrificarea țării în anii 1966—-1975, pentru continuarea pe o treaptă superioară a pro cesului de desăvîrșire a construcției socialismului.Congresul cheamă toate organele și organizațiile sindicale să pună în centrul activității lor organizatorice și cultural-educative de masă, mobilizarea largă a colectivelor întreprinderilor și instituțiilor pentru dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale a socialismului, pentru creșterea forțelor de producție, sporirea bogăției naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului.In calitate de reprezentante ale oamenilor muncii din întreprinderi și instituții, sindicatele au datoria să participe activ la întreaga activitate de conducere și planificare a economiei naționale, la perfecționarea continuă a activității economice.Congresul pune în fața sindicatelor sarcina de a îmbunătăți conținutul consfătuirilor de producție și al adunărilor grupelor sindicale, punînd în dezbaterea lor problemele majore ale întreprinderii, de a urmări sistematic cu grijă deosebită studierea și înfăptuirea, de către conducerile tehnico administrative, a propunerilor făcute de oamenii muncii.Organizată pe baza Directivelor C.C. al P.C.R., întrecerea socialistă — subliniază Rezoluția — constituie tot mai mult o puternică mișcare de mase, exprimînd entuziasmul, înaltul patriotism al oamenilor muncii. Congresul cheamă toate organele și organizațiile sindicale să ridice nivelul organizării întrecerii, să urmărească asigurarea de către conducerile întreprinderilor a condițiilor materiale necesare îndeplinirii angajamentelor. Un obiectiv central al întrecerii socialiste trebuie să-1 constituie îmbunătățirea continuă a calității produselor. Uniunile sindicale sînt datoare să urmărească stabilirea de către ministere a unor criterii mai precise de calitate la toate produsele puse în fabricație. Consiliul Central, pe baza consultării cu ministerele și alte organe centrale interesate, să ia măsuri pentru îmbunătățirea reglementărilor existente privind acordarea stimulentelor materiale și morale în întrecerea socialistă.Rezoluția subliniază că introducerea sistematică a științei și tehnicii înaintate în producție, a tehnologiei moderne, perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii pune în fața sindicatelor îndatoriri de mare răspundere. Consiliul Național și comisiile inginerilor și tehnicienilor trebuie să-și sporească aportul la rezolvarea problemelor tehnice ale întreprinderilor.Pentru dezvoltarea activității de inovații și raționalizări, sindicatele au datoria să stimuleze în rîndurile colectivelor de muncă pasiunea pentru promovarea noului în producție.Rezoluția arată în continuare sarcinile ce revin sindicatelor în domeniul pregătirii profesionale, al ridicării nivelului de cunoștințe tehnice ale muncitorilor, al formării de noi cadre cu înaltă calificare pentru industria modernă.Reprezentînd interesele maselor largi de salariați — se spune apoi în document —

sindicatele trebuie să acorde o permanentă grijă îmbunătățirii condițiilor de muncă și de trai, să participe nemijlocit la înfăptuirea măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, pentru continua ridicare a bunăstării celor ce muncesc.Organele sindicale să vegheze la înfăptuirea consecventă a principiului socialist al retribuției după cantitatea și calitatea muncii, urmărind ca veniturile salariaților să reflecte cît mai deplin eforturile, rezultatele pe care aceștia le obțin în producție. Consiliul Central și comitetele u- niunilor sindicatelor pe ramuri de producție să ia în studiu, împreună cu organele centrale de stat, posibilitatea îmbunătățirii modului de folosire a fondului întreprinderilor, a sistemului de premiere, pentru a întări caracterul stimulativ al acestora.Comitetele uniunilor pe ramuri de producție ale sindicatelor au datoria să manifeste o atenție deosebită față de elaborarea contractelor colective, să îmbunătățească prevederile acestora, astfel încît ele să corespundă condițiilor concrete ale fiecărei întreprinderi, asi- gurînd totodată un mod eficient de urmărire a realizării angajamentelor reciproce înscrise în contract. Organele sindicale au datoria să manifeste o grijă deosebită față de felul cum sînt asigurate condițiile de muncă și de viață în locurile de muncă depărtate de sediile întreprinderilor, pe șantiere, exploatări miniere și forestiere, schele petrolifere, G.A.S. și S.M.T., buna funcționare a cantinelor și căminelor muncitorești.Congresul obligă organele sindicale să intensifice controlul obștesc asupra protecției muncii. în adunările lunare și în consfătuirile de producție, o dată cu analiza îndeplinirii planului, să se dezbată și problemele de protecție a muncii, stabilindu-se măsuri corespunzătoare pentru prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, Comitetele uniunilor și sindicatele să vegheze la respectarea programului legal de lucru, să ia poziție combativă față de acele conduceri tehnico-administra- tive din întreprinderi care, pentru a acoperi lipsurile în organizarea producției, recurg la ore suplimentare, practică dăunătoare economiei naționale și cu influențe negative asupra sănătății oamenilor.Consiliul Central să îndrume organele sindicale pentru a îmbunătăți munca în domeniul^ asigurărilor sociale, gospodărind tot mai bine fondurile destinate acestui scop. Organele sindicale să controleze modul cum se analizează starea morbidității și aplicarea măsurilor de întărire continuă a sănătății celor ce muncesc. O atenție sporită să se acorde îmbunătățirii în continuare a organizării trimiterii oamenilor muncii la tratament balnear și odihnă.Sindicatele trebuie, de asemenea, să urmărească îndeaproape felul cum sînt respectate și aplicate prevederile legislației muncii.O sarcină de mare însemnătate a sindicatelor este îmbunătățirea pe mai departe a controlului obștesc în domeniul deservirii populației. Trebuie aduse îmbunătățiri organizării și formelor controlului obștesc pentru ca acesta să capete un caracter permanent, să fie mai exigent și să asigure, în primul rînd, prevenirea lipsurilor, să se urmărească rezolvarea operativă a sesizărilor făcute de echipele de control.

Congresul — arată rezoluția — cere organelor și organizațiilor sindicale să îmbunătățească necontenit activitatea de educare a oamenilor muncii, pentru a aduce o contribuție sporită la dezvoltarea conștiinței socialiste, la cultivarea trăsăturilor înaintate, proprii omului societății noastre, cu un bogat orizont cultural, pătruns de patriotism socialist și internaționalist proletar.Sindicatele să pună în centrul acivității cultural-educative mobilizarea și sprijinirea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în înfăptuirea sarcinilor de plan, să organizeze o cuprinzătoare muncă de propagandă tehnică, de răs- pîndire a cunoștințelor economice, o susținută activitate educativă pentru întărirea disciplinei în producție, să a- ducă din plin aportul la mobilizarea cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului instructiv-educativ în învățămîntul seral și fără frecvență, să intensifice activitatea de educare patriotică a maselor, să dezvolte necontenit unitatea frățească între oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, dragostea lor fierbinte pentru patria comună, România Socialistă, să contribuie mai activ la informarea operativă a maselor asupra evenimentelor politice interne și internaționale, să educe oamenii muncii în spiritul solidarității internaționale cu cei ce muncesc de pretutindeni.Sindicatele să se preocupe de îmbunătățirea substanțială a conținutului și formelor de deservire culturală, de cuprindere a întregii mase de salariați în activitatea cultu- ral-educativă, să asigure în continuare dezvoltarea muncii artistice de amatori.Relevînd rolul sporit al sindicatelor în viața societății noastre, Congresul stabilește ca una din sarcinile de bază ale organelor sindicale, îmbunătățirea neîncetată a activității lor organizatorice, a știlu- lui și metodelor de muncă.Adoptînd Statutul Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Congresul subliniază că transpunerea în viață, în mod neabătut, a prevederilor sale constituie o îndatorire de cea mai mare însemnătate pentru fiecare organizație și fiecare membru de sindicat.Unul dintre obiectivele principale ale activității organizatorice trebuie să-1 constituie întărirea rolului sindicatelor în viața întreprinderilor și instituțiilor. Comitetele sindicatelor, în relațiile de colaborare cu conducerile întreprinderilor și instituțiilor, să dovedească o înaltă principialitate și competență în toate problemele majore pe care le ridică viața întreprinderii, să le rezolve întotdeauna de pe pozițiile îmbinării intereselor salariaților cu cele ale statului.Respectînd centralismul democratic — principiul călăuzitor al organizării și activității sindicatelor — organele sindicale au datoria să militeze pentru întărirea și dezvoltarea continuă a democrației muncitorești, să asigure participarea maselor la întreaga activitate a organizațiilor sindicale, să creeze condiții pentru exercitarea nestingherită de către toți membrii a drepturilor prevăzute în Statut, să stimuleze în a-și spune părerea deschis în toate problemele care privesc activitatea organizației din care fac parte. Totodată, să se acorde o mare atenție rezolvării propunerilor, sesizărilor și scrisorilor oamenilor muncii, fiecare

problemă ridicată să fie examinată cu simț de răspundere și rezolvată cu promptitudine și principialitate.Creșterea continuă a sarcinilor și complexității problemelor pe care le au de rezolvat sindicatele fac imperios necesară promovarea cu și mai multă consecvență a principiului muncii și conducerii colective în activitatea organelor sindicale.în continuare, Rezoluția stabilește sarcinile privind desfășurarea muncii de îndrumare și control pentru îndeplinirea hotărîrilor, precum și a muncii de selecționare, creștere și promovare a cadrelor.Congresul — se spune apoi în Rezoluție — aprobă activitatea depusă de Consiliul Central în domeniul relațiilor internaționale. în spiritul internaționalismului proletar, al solidarității muncitorești, U- niunea Generală a Sindicatelor din România va dezvolta și pe mai departe relațiile frățești cu sindicatele din toate țările socialiste, în interesul întăririi unității și coeziunii sistemului mondial socialist, va lărgi contactele și colaborarea cu sindicatele din țările capitaliste, țările recent eliberate și cele coloniale, în vederea întăririi unității de acțiune a mișcării sindicale internaționale și a celorlalte forțe progresiste împotriva exploatării și asupririi, a imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Uniunea Generală a Sindicatelor va milita și în viitor pentru întărirea unității Federației Sindicale Mondiale, va dezvolta colaborarea cu organizații sindicale de alte afilieri sau autonome, în vederea întăririi întregii mișcări sindicale internaționale, pe baza intereselor comune de clasă care unesc pe oamenii muncii și sindicatele lor.Congresul Sindicatelor — se spune în încheiere — adresează tuturor oamenilor muncii, organelor și organizațiilor sindicale din întreprinderi și instituții de pe întregul cuprins al țării, chemarea înflăcărată ca în spiritul hotărîrilor adoptate de Congres să-și îmbunătățească munca în toate domeniile de activitate, să muncească cu perseverență, entuziasm și spirit creator pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor de răspundere ce le revin în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.(Text prescurtat)

Din fotoliul spectatorului
® Eugenia Dragomirescu • Corneliu Dumitraș

de M1HÀÌL SADOVEANÜ
REZUMAT. Ștefan cel Mare sosise la mînăstirea Neamțu. între 

altele, rezolvase și un vechi județ al starostelui vînătorilor Nechifor 
Căliman. Ionuț, mezinul comisului Manole Păr-Negru Jder, leagă fră
ție de cruce cu Alexăndrel, coconul domnesc, care îi destăinuiește 
dragostea lui pentru jupînița Nasta. De la Neamțu, Ștefan pleacă cu 
alaiul la grajdurile domnești de la Timiș.

Măria sa Ștefan, are priviri misterioase cu harmăsarul cel alb Ca
talan, soi rar, despre care umblă vorba la potrivnicii domnești allafl 

peste hotare că i-ar ajuta voievodului în victoriile sale. Comisul Ma
nole Jder și un alt fiu al său, Simion, grijesc cu străjnicie grajdurile, 
totuși domnul îndeamnă și pe mai departe Ia priveghere trează.

La un han din Suceava, unde ajunsese Ionul, crișmărila pana Mina 
are boiu frumos, dar și sclipiri ale ochilor in care oarecine poate 
ceti prevestiri nedeslușite.

Rolul Laviniei din trilogia lui O’Neill „Din jale s-a întrupat Elec- tra“ jucat pe vremuri la Teatrul Național din București de Aura Buzescu, o glorie a artei dramatice românești, a fost încredințat acum unei tinere actrițe.Personajul principal în jurul căruia se țese complicata intrigă a tragediei și care declanșează momentele dramatice ce o constituiesc, plin de umbre și de lumini, frămîntat de antagonisme, tentat de ispitele vieții, rămîne pînă la urmă ferm pe linia unei conștiințe incoruptibile pentru a ispăși toate crimele familiei Man- non. Acesta este

rolul Laviniei prezentat în cîteva cuvinte.Tînăra actriță, Eugenia Dragomirescu, răspunde la toate cerințele textului și conduce întreaga acțiune a piesei cu un simț corespunzător fiecărei situații dramatice, păstrînd în același timp, de-a lungul întregului spectacol. suflul tragic care-i dă unitate.Un rol complex, pivot al întregii construcții tragice, un rol care poate cădea ușor în convențional și compromite opera dramatică în totalitatea ei.Eugenia Dragomirescu dovedește însă o înțelegere completă a gîndirii Iui O’Neill ți pune

în interpretare un patos dincolo de orice laudă.Nu știm pe cine să felicităm pentru curajul de a încredința un astfel de rol unei actrițe ațît de tinere și în acest caz felicităm direcția care a aprobat o atare alegere.Teatrul nostru s-a bucurat încă de la înființarea lui de mari interpreți și constatăm cu satisfacție că galeria aceasta de mari actori continuă să fie anticipată prin aportul noilor generații.îi urăm Eugeniei Dragomirescu să-și păstreze de-a lungul întregii cariere aceeași pasiune și același patos în viitoarele sale interpretări.

Acwm mulți ani, 
la o producție de 
conservator, am re
marcat un tinerel 
subțire ca o trestie, 
purtînd cu multă 
morgă și talent, 
barba de trei coți a 
unui nobil de vîrs- 
tă matusalemică.

Tînărul, căruia i 
se atribuiau numai 
roluri și bărbi de 
veterani era Radu 
Beligan.

Am scris atunci, 
un articol entuziast 
despre acest actor, 
obligat să-și poarte 
barba și cocoașa trei acte, pe undeva 
prin fundul scenei.

Cred că a fost 
primul articol scris 
despre Radu Beli

gan. Nn știu de ce, 
azi, aplaudîndu-l 
pe Corneliu Dumi
traș (Teatrul Mun
citoresc C. F. R. 
„Giulești“) în me
lancolicul Leonidik 
din „Bietul meu 
Marat" a lui Arbu- 
zov sau în rolul 
atît de diferit și 
comic, Billy, din 
„Billy mincinosul", 
această dramă mo
dernă a „tinerilor 
furioși", mi-a re
apărut din vraful 
prăfuit al amintiri
lor debutul teatral 
il lui Radu Beligan.

Poate fiindcă 
-omeliu Dumitraș, 
tot tînăr și tot fi
rav fizicește, este 
un actor de inte
riorizare, finețe și

inteligență, scenică, 
asemănător actua
lului maestru de 
la Teatrul de Co
medie.

Dar Corneliu Du
mitraș, spre deose
bire de consacratul 
și aplaudatul său 
înaintaș a scăpat de 
anticamera atît de 
plicticoasă a „băr
bilor".

Ca și colegii săi 
de teatru, literatură și artă, pe Corneliu 
Dumitraș, talent 
autentic, îl așteap
tă noi roluri și noi 
succese.

în lumea actuală 
a teatrului nostru, 
pentru talent nu 
mai există bariere, 
„bărbi" și halte de 
așteptare. Desene șl text 

de NEAGU RADULESCU

CIAIEMAEOGRAEE
NOAPTEA IGUANE1

rulează la Patria (orele 9;
11,15; 13,45; 16,15; 13,45;
21,15), Grivi/a (orele 9;
11,30. 14; 16,30; 19; 21,30). 

GENTLEMENUL DIN COCODY 
rulează Ia Republica (orele 8,30; 
10,30; 14,30; 16,45; 19; 21,45), 
Festival (orele 8,45; 11,15; 13,45, 
16,15; 18,45; 21,15), Modern 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), completare. Cartiere 
noi în București.

IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE

rulează Ia Capitol (orele 9,45; 
12,30-, 15,15; 18; 20,45), Melo
dia (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Flamura (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
completare, Orizont științific 
nr. 2.

SOȚIE FIDELA
rulează la București (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21). 

HAIDUCII — cinemascop
rulează la Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Tomis (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), completare, 
Orizont științific nr. 2.

DOMNUL — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
11.45; 14; 16,15; 18.30; 20,45), 
completare, Geologii.

Ionul Jder e prezentat la curte la doamna Chiajna, sora răposatului 
Bogdan-Voievod, tatăl lui Ștefan. De aici încolo Jderul cel mititel va 
fi in cercul coconului domnesc.

La casa lupinilei Nasta de la lonășeni. Coconul domnesc se abate 
deseori pe aici, avlndu-1 Ungă sine pe iratele de cruce Ionu). Jupi- 
nifa ii dă speranțe tinărului voievod, dar parcă mai infocate ochiade 
trimite spre Ionul. Intr-o noapte, in fînar, ii și împărtășește acestuia 
dragostea ei cea mare...
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DUPĂ MINB, CANALII I — cine
mascop

rulează la Lumina (orele 10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30), Munca 
(orele 10,30; 16; 18,15, 20,30).

AMERICA, AMERICA 
rulează la Central (orele 9,30; 
12,45; 16,15; 19,45).

FIFI ÎNARIPATUL 
rulează Ia Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), completare, 
AI VlII-lea Congres el U.T.C.

JUDEX
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 18,15; 20,30), completare 
1 Maî 1966. — Program pentru 
copil ora 10.

MIC ROMAN — CULORI ÎN 
PICTURĂ — PESCARI AMATORI 
— CARNET DE SCHIȚE — SUB 
ARIPA VULTURULUI.

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

BEATA
rulează la Feroviar (orele 9,15; 
11,30, 13,45; 16; 18,30; 21), com
pletare, Pîrvu Mutu — zugra
vii

ATENTATUL — cinemascop 
rulează Ia Feroviar (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Clu
bul Uzinelor Republica (orele 
16; 18; 20).

A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop

rulează la înfrățirea Intre 
popoare (orele 10; 15,30; 18;
20,30), Rahova (orele 16; 18.15).

OPERAȚIUNEA „î*
rulează la Excelsior (orele 10; 
12,30; 15,30; 18, 20,30), com
pletare, Al VlII-lea Congres al 
U.T.C.

ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI

rulează la Dacia (orele 9,30; 15; 
continuare, 17,45; 20,30).

NU PLÎNGE PETER I — cinema
scop

rulează la Buzeștl (orele 13,30; 
16; 18,30), completare, Două 

săptămîni în Yemen, gră
dină — Umbrelele din Cher- 
bourg ora 20,30.

DESENE SECRETE 
rulează la Crîngașl (orele 16; 
18; 20,30), completare. Politeța,

Un sol de la Lehia se adeverește a 11 trimisul Iui Dămian, alt frate 
al Jderilor. El mărturisește comisului Manole despre tlrgul care !-a 
iăcut boier Mihu, dușmanul domniei, cu un lotru Gogolea. i-ar trebui 
boierului calul năzdrăvan, ori măcar steaua lui din frunte.

Pe cind se Întorcea, de la Nasta, acum ibovnica iui, Ionul tntîm- 
pină cunoscut! Intre care lohan Roșu, soțul panel Mina și — prin 
luptă — ailă că plecau spre Lehia să „riegufătorească' știrea că co
conul domnesc și-ar petrece nopțile pe la lonășeni, nu departe de 
hotar. Se pare însă că Jder mezinul încurcă planurile dușmanilor.

Adaptare de GHEORGHE SUCIU 
Desene de MARIN PREDESCU(VA URMA)



Război copiilor Lupte de stradă

FESTE 
HOTARE

Vizita delegației MAU
in DanemarcaCOPENHAGA 20. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: Vineri dimineața, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, a făcut o vizită la Consiliul Municipal al orașului Vejle din Iutlanda. Aici, oaspeții români au fost salutați cu căldură de președintele Consiliului, Willy So- renesen. Membrii delegației, însoțiți de Cari Skytte, vicepreședinte al Folketingului și de principalele personalități ale administrației locale, au vizitat apoi noile cartiere și construcțiile moderne ale orașului, precum și fabrica de albumină. Această întreprindere, cu un înalt nivel de automatizare, întreține — după cum a subliniat directorul ei — relații economice largi cu întreprinderile din România.Continuîndu-și călătoria în Iutlanda, delegația română a ajuns vineri după-amiază în orașul Esbjerg, unde a fost întîmpinată de președintele

Folketingului, Julius Bornholt, de președintele Consiliului Municipal și de alte persoane oficiale. în aceeași zi, ei au vizitat Școala populară superioară din localitate. Aici urmează cursurile tineri muncitori care dobîndesc cunoștințe în domeniul artei și culturii, în probleme ale organizării mișcării sindicale etc.Seara, membrii delegației au participat la un dineu oferit de Consiliul Municipal, Ia care au participat Julius Bornholt, președintele Folketingului danez, Eigil Olsen, secretarul general al acestui for legislativ, numeroase personalități politice din localitate, oameni de afaceri. A participat, de asemenea, Constantin Băbeanu, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Copenhaga. La dineu, desfășurat într-o atmosferă cordială, Julius Bornholt și Ștefan Voitec au rostit toasturi în care au exprimat urarea ca bunele relații dintre România și Danemarca să se dezvolte continuu.
Oaspeți români la Hamburg

HAMBURG 20. — Trimisul special Agerpres, P. Stăncescu, transmite : Ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste Rotnâhia, Gheorghe Cioară, și persoanele care îl însoțesc au vizitat joi și vineri marele oraș industrial și portul Hamburg. Oaspeții au fost primiți la Senatul orașului de conducătorul autorităților orășenești pentru economie și transporturi, Helmuth Kern.Senatul orașului a oferit în cinstea oaspeților o masă la care au luat parte reprezentanți ai Senatului, precum și oameni de afaceri.Helmuth Kern a salutat în numele Senatului pe ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România. Gheorghe Cioară a mulțumit-----•-----
Criza N. A. T, O,

pentru cuvintele rostite, pentru primirea care i s-a făcut. Masa s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.La Camera de Comerț a orașului, ministrul comerțului exterior a avut un schimb de păreri cu reprezentanți ai cercurilor economice din localitate.

C. Măneseu 
a părăsit 

CehoslovaciaPRAGA 20 (Agerpres). — între 17 și 29 mai 1966, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Măneseu, împreună cu soția, a făcut o vizită prietenească în Republica Socialistă Cehoslovacă, la invitația lui Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace.în timpul vizitei, Corneliu Măneseu a avut convorbiri cu Vaclav David despre dezvoltarea în continuare 'a relațiilor bilaterale româno-cehoslovace și un schimb de păreri cu privire Ia unele probleme internaționale care interesează cele două țări.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a fost primit de Jozef Le- nart, președintele guvernului cehoslovac, și de Vladimir , Koucky, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Cu prilejul șederii sale în R. S. Cehoslovacă, ministrul român a vizitat monumente de artă și cultură ale capitalei cehoslovace.Vizita și convorbirile, care au avut ioc, s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, în spiritul relațiilor de prietenie frățească și al înțelegerii reciproce exis- I tente între cele două țări.
★în seara zilei de 20 mai, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a părăsit R. S. Cehoslovacă.La plecare, pe peronul gării, oaspetele român a fost salutat de Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace, O. Klicka și L. Si- movic, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din acest minister.

Un copil în bătaia focului unei mitraliere. Un copil care, 
poate, peste cîteva clipe va muri. Scenă de război la Saigon, 
în plin centrul Saigonului acolo unde americanii fao legea.

Copilul este vietnamez. Arma, saldații sînt de la mii de 
kilometrii, din Statele Unite. Orice, oricine, este dușman po
tențial. Așa că în acea zi cînd Ia Saigon a explodat o bombă, 
militarii „U.S.“ trăgeau „asupra tot ceea ce mișcă“, cum 
scrie „France-Soîr“, de unde reproducem fotografia. Tot ceea 
ce mișcă, tot ceea ce are viață devine un inamic pentru agre
sori. Moartea este aliatul lor firesc. Chiar și copiii Ie sînt 
dușmani. Cel din fotografie are 10 ani. Și nu este singurul. 
Agenția americană „Asociated Press“ precizează că și alți 
copii au fost arestați, percheziționați, supuși interogatoriilor 
poliției americane. Poate că nu interogatoriu ar fi fost 
cuvîntul potrivit, ci, tortură ținînd seamă de informația pe 
care o furnizează o altă agenție americană, UNITED PRESS 
INTERNAȚIONAL : Ia cîțiva centimetri de capul celui in
terogat sînt trase focuri de pistol. Și dacă polițistul nu este 
un Wilhelm Teii, urmarea este lesne de înțeles. De altfel 
această „tehnică a interogatoriului“, cum o denumește agen
ția americană, nu este folosită pentru prima oară ci a fost 
întrebuințată și în timpul războiului coreean.

Filmul, acest excelent memorizator al omenirii, nu a pă
truns și în beciurile poliției la interogatorii dar a înregitrat 
scena copilului „suspect“, cu mîinile în aer, încolțit de mili
tari. Asemenea imagini dezvăluie barbaria agresorilor care 
încearcă să‘înăbușe setea de libertate a sud-vietnamezilor.

S.B.

II

la Da Nang
• Continuă înfruntarea între 
trupele saigoneze și cele anti

guvernamentale S încordare la Hue

Luptele de stradă au continuat și ieri după-amiază — 
pentru a doua zi, consecutiv — Ia Da Nang unde soldați! 
trimiși de premierul Ky au deschis focul de artilerie împo
triva budiștilor și soldaților antiguvernamentali. După circa 
8 ore de lupte, din surse budiste se anunță că 10 persoane 
au fost ucise și circa 170 rănite.Liderii budiști din Da Nang l-au adresat generalului Lewis Walt, comandantul pușcașilor marini americani, o scrisoare în care avertizează că forțele răsculate antiguvernamentale vor ataca baza aeriană americană de la Da Nang, în cazul în care infanteria marină americană va interveni în favoarea trupelor guvernamentale. Scrisoarea precizează că acest avertisment este dat de „toți soldații budiști ai corpului I militar“.La Hue a avut loc vineri după-amiază un miting cu participarea a cîtorva mii de locuitori ai orașului care au salutat crearea unui nou batalion de șoc antiguvernamental, alcătuit din cetățeni budiști. Tuu Con, președintele comitetelor de acțiune antiguvernamentale din centrul țării, a a- nunțat că orașul Hue este gata să trimită la Da Nang, în sprijinul budiștilor circa 5 000 de oameni înarmați. Generalul Ton That Dinh, pare să dețină conducerea operațiunilor militare din Hue. în ordinele și mesajele sale adresate trupelor și populației el se semnează cu titulatura de comandant al Regiunii I tactice, funcție ce i-a fost retrasă după cum se știe duminică de premierul Ky. în mesajul de vineri, el a declarat că guvernul lui Ky este „răspunzător de declanșarea luptelor de stradă“.Junta militară saigoneză s-a întrunit ieri și a hotărît convocarea în cursul săptămînii viitoare la Saigon a unui așa- zis „Congres național al poporului și armatei“. încă de ieri după-amiază, mai mulți membri ai guvernului s-au întrunit pentru a stabili numărul și lista participanților. Observatorii politici apreciază acest „congres“ drept „o nouă manevră a premierului Ky".

menită să înșele opinia publică și să creeze un răgaz în vederea altor acțiuni de reprimare a mișcării antiguvernamentale.Evoluția evenimentelor spulberă speranțele nutrite de Ky în legătură cu rezolvarea crizei politice. în timp ce atenția premierului sud-vietnamez era absorbită de rezistența populației din Da Nang și Hue, locuitorii Saigonului au organizat ieri masive demonstrații antiguvernamentale. „Armata americană ne ucide frații la Da Nang“, „Dolarul american nu ne va putea cumpăra poporul“, scandau miile de tineri care au demonstrat vineri seara în capitala sud- vietnameză. Saigonul, relatează agenția U.P.I., și-a recăpătat aspectul din primele zile do criză : în oraș domnește o agitație neobișnuită, se organizează manifestații, tinerii pregătesc din sticle de bere grenade incendiare, iar poliția pusă în stare de alarmă și-a dublat gărzile, chemînd în mare grabă alte două batalioane pentru supravegherea orașului.Mișcările antiguvernamentale concentrează atenția guvernului, în imposibilitate de 
a mai controla situația. După cum relatează agenția FRANCE PRESSE, de multe ori americanii s-au trezit singuri în acțiunile duse împotriva patrioților. Situația lor din Vietnamul de sud, apreciază observatorii de presă, devine astfel și mai critică.

★în rîndul armatei saigoneze se manifestă un proces intens de dezertări. Numai în anul 1965, anunță agenția V.N.A., citind date alș armatei de. eliberare sud-vietnameze,, din rîndul trupelor guvernamentale au dezertat 105 000 sol'-: dați.

Lucrările
Congresului

Cumsomolului
De la trimisul 
nostru special

D ezbaterile Congresului 
Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din

U.R.S.S. reliefează rolul pe 
care Comsomolul, cu cei 23 
milioane de membri ai săi, îl 
are în viața societății sovieti-
ce.

Leonid Brejnev . sublinia 
lărgirea continuă a influen
ței politice pe care Comsomo
lul o exercită asupra genera
ției de tineri, creșterea capa
cității organizației de a răs
punde preocupărilor unor ca
tegorii extrem de diverse de 
tineri.

Numai în patru ani au intrat 
în rîndul U.T.C.L. peste 14 mi
lioane de tineri.

Intervențiile delegaților au 
reluat ideea puternic sublinia
tă în raport, că activitatea 
comsomolistă trebuie să aibă
în centrul ei educarea ge
nerației tinere. Vorbitorii au 
raportat despre succesele 
muncii educative a Comso-
molului, un exemplu conclu
dent în această privință fiind 
faptul că în perioada septena- 
lului 1 100 000 comsomoliști 
au muncit pe șantierele din 
Siberia, în Nordul îndepărtat, 
în Extremul Orient și în alte 
regiuni ale Uniunii Sovietice, 
contribuind la realizarea unor 
obiective de mare importanță 
pentru economia sovietică.

Mulți delegați aii adus în 
cuvîntările lor mărturii con
vingătoare ale abnegației cu 
care comsomoliștii muncesc 
pe frontul economic.

Precizări 
la Paris 

și Bonn

Cercurile autorizate din 
Paris au făcut ieri pre
cizări în legătură cu 

răspunsul Franței la memo
randumul guvernului vest- 
german din 3 mai cu privire 
ia problema staționării trupe
lor franceze în Germania oc
cidentală. In nota de răspuns 
franceză, arată aceste cercuri, 
citate de agenția FRANCE 
PRESSE, se declară, că memo
randumul german „nu răs
punde la întrebarea pusă de 
guvernul francez și anume 
dacă guvernul vest-german 
dorește menținerea trupelor 
franceze pe teritoriul vest- 
german, sau nu Guvernul 
francez propune în nota sa 
date eșalonate pe un an pen
tru retragerea trupelor sale 
din Republica Federală Ger
mană, în cazul în care guver
nul vest-german nu dorește 
menținerea acestor trupe. 
Dacă, dimpotrivă, guvernul 
federal dorește ca Franța să 
mențină trupele sale în Ger
mania occidentală, precizează 
nota de răspuns franceză, vor 
putea fi inițiate tratative cu 
privire la colaborarea dintre 
aceste trupe și forțele aliate, 
în caz de conflict, rămînînd 
stabilit că orice integrare va 
fi exclusă.

Intr-o declarație făcută tot 
ieri pe marginea notei de răs
puns a guvernului francez, 
Karl-Gunther von Hase, șeful 
Departamentului federal al 
presei, a arătat că guvernul de 
la Bonn consideră acest răs
puns „ca o confirmare a do
rinței celor două țări de a 
lăsa poarta deschisă pentru 
negocieri".

Von Hase a precizat că 
schimbul de note preliminare 
poate fi considerai ca încheiat și că, după părerea guvernului 
său, în condițiile existente 
tratativele franco —• vest-ger- 
mane „vor putea începe ne- 
întîrziat, probabil la începutul 
lunii iunie".

Comentariul zilei

Tresăriri
la Washington

intre toate declarațiile surprinzătoare și contra
dictorii care s-au făcut auzite pe arena politică 
braziliană în acest „an electoral“ există una 
care a trezit o deosebită mirare. Ea emană de la 
generalul Olympio Maurao Filha, candidat po
tențial la președinție.

„Politica actuală — spune Filha — duce la je
fuirea treptată a patrimoniului național brazi
lian. Nord-americanii au pus mîna pe principa

lele noastre bogății, iar influența pe care vor s-o exercite 
e absolut insuportabilă“.

Generalul Maurao Filha nu face parte din rîndul celor 
care s-au situat în trecut pe poziții anti-Wasliington. Dimpo
trivă. Ajunge să amintim că el a fost comandantul armatei 
din IVIinas Gerais care, în martie 1964 a declanșat mișcarea 
insurecțională, vizînd răsturnarea președintelui Goulart 
(exact în momentul în care Joao Goulart începuse să „inco
modeze“ Casa Albă). E firesc, așadar, că mulți au tresărit în 
capitala americană, citind ultima luare de poziție a genera
lului.

Fapt este că nemulțumirea brazilienilor față de domina
ția economică exercitată de monopolurile nord-americane 
(însoțită de inevitabilele consecințe politice) a luat forme a- 
cute. Ea a cuprins cercuri dintre cele mai influente. „Puter
nicul grup industrial financiar de la Sao Paolo -— relevă co
respondentul lui ASSOCIATED PRESS în capitala brazilia

nă — este revol
tat de manevrele 
americane care-1 

I împiedică să dez- 
' volte o puternică 

industrie naționa
lă braziliană Ia 
care visează... Se 
aud atacuri vehe
mente Ia adresa 
actualelor regula
mente care au 
permis marilor 
corporații ameri
cane să-și croias
că imperii eco

nomice și să acapareze principalele rezerve miniere ale 
Braziliei“.

într-o corespondență din Brazilia, NEW YORK TIMES 
notează starea de spirit carc-și face ioc în rîndul unor vîr- 
furi militare braziliene: „Militarii sînt tentați să acuze Sta
tele Unite că, în vreme ce vorbesc despre cooperarea intera- 
mericană, acaparează în fapt multe din resursele economiei 
braziliene... Ofițerii din înalta ierarhie a armatei braziliene 
spun pe un ton iritat americanilor cu care vin în contact că 
le este insuportabil ca fierul, manganul, tungstenul Braziliei 
să fie proprietate americană“.

Evident, luările de poziție ale militarilor trebuie înțelese 
în lumina puternicului val, în continuă creștere împotriva 
acaparării nord-americane. E semnificativ faptul că princi
palul candidat Ia președinție, generalul Costa da Silva, situat 
prin vederile sale la dreapta scenei politice, acordă un loc 
central în declarațiile sale, temei independenței naționale. 
Desigur, aici pot fi presupuse și mobiluri electorale. însă, 
implicit, avem de-a face cu o reflectare elocventă a unor 
tendințe ce se impun tot mai viguros.

în acest context merită amintită poziția delegației brazi
liene Ia recenta reuniune O.S.A. din capitala panameză. Bra
zilia a respins planul Washingtonului de lărgire a preroga
tivelor Consiliului O.S.A., invocînd pericolele ce ar decurge 
pentru suveranitatea națională a țărilor latino-amerîcane. 
Delegații brazilieni au insistat ca în Carta revizuită a O.S.A. 
să fie incluse norme care să reglementeze relațiile economice 
dintre statele latino-americane și S.U.A. pe baze echitabile.

în ce măsură cerințele și tendințele acestea din viața 
politică braziliană se vor impune, rămîne de văzut.

Din Washington, numeroși observatori relevă în ultima 
vreme o anumită neliniște surdă față de felul cum se dezvol
tă situația în Brazilia (Neue Zurcher Zeitung). Washingtonul 
începe să-și pună întrebări. întrebări pe care New York Ti- 
mes le formulează astfel: „Vom asista cprînd în Brazilia la 
un mare val anti-american ? Guvernul Branco său cel al 
succesorului acestuia nu va începe oare să opereze o dezan
gajare și o diversificare a alianțelor 7“

Nu-i exclus ca asemenea semne de întrebare să-și vă
dească justificarea.

Drgi/I
de la BudapestaBUDAPESTA 20. — Corespondentul Agerpres, A. Pop, transmite: Vineri s-a deschis Tîrgul internațional din Budapesta. Pe o suprafață de 51 000 metri pătrați șînt. expuse numeroase produse ale țării gazdă și ale altor 36 de țări.Țara noastră este prezentă la tîrg cu un birou de Informații, care prezintă fotografii și panouri cu produse realizate de industria Republicii Socialiste România.La festivitatea de deschidere a tîrgului au participat Kallai Gyula, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, conducători de partid și de stat, reprezentanți ai vieții economice din R. P. Ungară, delegații guvernamentale de peste hotare,A asistat o delegație guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Consțantin Scarlat, ministrul industriei chimice.Gyula Kallai, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, a vizitat vineri la prînz biroul, nostru de informații, unde a fost întîmpinat de Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Nicolae Anghel, adjunct șl ministrului comerțului exterior, și de Nicolae Doljan, directorul biroului.

„Răscoala“ 
premiat la CannesPARIS 20—■ Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghju, transmite: A XX-a ediție a Festivalului internațional de la Cannes a luat sfîrșit vineri seara într-un cadru festiv, înainte de prezentarea ultimului fihn cu care s-a încheiat Festivalul — filmul polonez Faraonul — a avut loc solemnitatea decernării premiilor.Premiul pentru prima operă Importantă a unui regizor a fost atribuit filmului românesc „Răscoala“, realizat de Mircea Mureșan.

Pc 
scurt

EM. RUCÄR

• DUPĂ dezbateri care au 
durat trei săptămîni, cea de-a 
XlX-a Adunare Mondială a 
Sănătății a luat sfîrșit. Vineri 
au fost adoptate o serie de re
zoluții privitoare Ia dezvolta
rea viitoare a activității Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
între acestea, cele mai impor
tante sînt hotărîrea de a se 
pune în aplicare un plan de 
zece ani pentru eradicarea de
finitivă a variolei în lume, și 
un plan pentru extinderea

R. P. POLONA. Mină Ja zi tn bazinul carboniler Turow

Cu interes a fost ascultată 
intervenția lui Iuri Juravlev. 
Doctor în fizică și matematică, 
acest tînăr savant (are 30 de 
ani și este un pasionat cerce
tător în domeniul ciberneticii 
încă de la vîrsta de 18 ani) a 
pfimit recent premiul „Lenin". 
Juravlev a vorbit despre le
gătura strînsă între cercetarea 
științifică și construcția comu
nistă, referindu-se la menirea 
tinerilor care au ales calea 
dificilă însă nobilă a slujirii 
științei.

Pasiunea pe care generația 
tînără o manifestă față de 
știință tșl găsește ilustrare și 
în marele număr de studenți 
care se dedică muncii de cer
cetător : un student din zece.

In cele patru zile de dezba
teri, cel 46 de delegați care au 
luat cuvîntul au înfățișat la 
tribuna Congresului, cele mai 
actuale preocupări ale Com- 
somolului.

Vineri la ora prînzului. s-au 
încheiat dezbaterile pe mar
ginea raportului de activitate 
al C.C. al U.T.C.L. Serghei 
Pavlov a rostit o scurtă cuvîn- 
tare. Congresul a adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin 
care se aprobă activitatea 
C.C. al U.T.C.L. șl a votat o 
hotărîre privind unele modifi
cări în statutul Comsomolului.

★
După-amiază, delegația 

U.T.C., condusă de tovarășul 
Petru Enache, prim secretar 
al Comitetului Central al 
U.T.C., a vizitat șantierul Cen
trului de Televiziune din 
Moscova.

EUGENIU OBREAMoscova, 20 mal
perind să atenueze 
dezaprobarea opi
niei publice pentru 
primirea la Londra 
a reprezentanților 
guvernului rasist de 
la Salisbury, auto
ritățile, engleze au 
anunțat — ca o,do
vadă că îi consi-

• deră ca trimiși ai unui guvern 
„rebel* — că în cinstea oaspeților 
nu va fi organizată nici o recep
ție. .Nu este de loc dificil de sesi
zat că acest „afront* nu jenează 
peste măsură pe reprezentanții 
guvernului Smith, de vreme ce ra
siștii rliodesienl izbutesc să-și facă 
ascultat glasul țf chiar - să-și impu
nă punctul de vedere. Coinciden
ța dintre desfășurarea, dialogului 
anglo-rhodesian și permisiunea 
acordată petrolierului „Ionna V* 
de a-și descărca încărcătura în 
portul Beira nu a trecut neobser
vată. Ziarul sud-african „Dagbre- 
ek*. care apare la Johanneșburg, 
a precizat că autoritățile portughe
ze din Mozambic au' acceptat' să 
primească petrolul și s-au angajat 
să „nu-1 transfere* pe conducta 
șpțe Rhodeșia de sud. Valoarea 
acestui' angajament este jnal mult 
decît discutabilă, dacă se ține sea

mă de bunele relații dintre colo
nialiștii portughezi și autoritățile 
de Ia Salisbury.

Distanța dintre amenințarea gu
vernului laburist că datorită em
bargoului, în special la produsele 
petroliere, guvernul Smith va fi 
obligat să capituleze și situația ac
tuală, cînd de fapt autoritățile en
gleze au dat înapoi, este aprecia
bilă. Printre criticile la adresa po-

creți. S-a stabilit că compania 
„LONRHO* (London and Rhode
sian Mining Comp.), proprietara 
conductei care leagă portul Beira 
(Mozambic) cu teritoriul rhodesian 
a acționat din umbră. Primul mi
nistru Wilson l-a amenințat pe 
directorul general al companiei. 
Sir August Ogilvy, că este pasibil 
de cinci ani închisoare pentru în
călcarea embargoului. Dar atotpu-

Sursele blîndetii
zițiel engleze se înscria și emisiu
nea satirică transmisă de postul 
de radio B.B.C., în cursul căreia 
a fost comparată, cu o ironie muș
cătoare, acțiunea „ultra blîndă* 
a comandantului fregatei engleze 
„Plymouth*, Thoma Fanshaw, îm
potriva petrolierului Ionna V, cu 
acțiunile celebrului corsar Drake, 
sau ale amiralului Nelson.

Nedumeririle asupra sursei „blin- 
deței* autorităților engleza au fost 
clarificate în urma investigațiilor 
întreprinsa de cîțiva ziariști lndis-

ternicla companiei, care contro
lează firma „United Transports*, 
concernul de presă „United Pa- 
pers* — căreia îi aparțin ziarele 
de provincie din Anglia, firma de 
navigație „Mitchell Cotts", nume
roase mine în Uniunea Sud-Afri- 
cană și în Rhodesia, precum șl 
mine de cupru în Zambia, 14 firme 
de automobile, întreprinderi de 
construcții în mai multe țări afri
cane a ieșit biruitoare. S-a aflat 
că înaintea solilor guvernului 
Smith, a sosit la Londra un oare-

care Da Cunha, directorul general 
al conductei dintre Mozambic ști 
Rhodesia, care a netezit terenul... 
A mai efectuat vizite misterioase 
în capitala britanică un alt mem
bru influent al conducerii compa
niei LONRHO, Rowland.

„Surse oficioase* au dezvăluit 
în presa londoneză că reprezentan
ții englezi la „dialogul discret“ de 
la Londra, pun drept condiție 
pentru recunoașterea guvernului 
Smith abrogarea a 40 de legi a- 
doptate la Salisbury. Dar, fie și în 
Ipoteza că guvernul englez ar a- 
vea cîștig de »'cauză (ceea ce deo
camdată este puțin probabil), cine 
i-ar putea împiedica ulterior pe ra. 
siștii din Salisbury să reia, după 
recunoașterea lor oficială de către 
Anglia, o versiune modificată a 
actualei legislații î în fond guver
nul sud-rhodesian caută să obțină 
(dar nu cu orice preț I), doar re
cunoașterea oficială de către gu
vernul englez, ceea ce l-ar con
feri lui Smith un soi de legalizare 
pentru promovarea mal mult sau 
mai puțin deschisă a actualei po
litici și, după cum am văzut, 
cercurile monopoliste influente Iși 
dau binevoitorul lor concurs.

Z. FLOREA

activității de cercetare știin
țifică a organizației, noi mă
suri pentru* intensificarea lup
tei în vederea eradicării palu- 
dismului și asigurarea asis
tenței medicale pentru mari
nari în porturile străine.

Ultimele două rezoluții au 
fost inițiate de delegația ro
mână.

• BIRO.UL Politic al C.C. al 
Partidului Comunist Bulgar a ho
tărît convocarea Congresului Gos
podăriilor Agricole Cooperative de 
Muncă (G.Â.C.M.) la începutul a- 
nului 1957. Congresul va examina 
situația din . gospodării, măsuri 
pentru dezvoltarea lor continuă, va 
examina șl va adopta noul statut 
al G.A.C.M.• Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor de joi din Camera Comunelor, primul ministru britanic, Harold Wilson a

precizat că Angliei îi vor fi necesari cel puțin 20 de ani de acum înainte pînă cînd ea va putea fi pregătită să se alăture integrării politice vest- europene. Wilson a dat asigurări parlamentarilor care i-au interpelat ‘ că în orice fel de negocieri vizînd aderarea Angliei la. Piața comună, guvernul britanic nu va accepta un guvern supranațional ori subordonarea Camerei Comunelor Parlamentului european (organ consultativ al „celor șase“).
• OFICIALITĂȚI ale Departa

mentului de Stat au confirmat că 
Statele Unite au refuzat să acorde 
licențe de export pentru o co
mandă de calculatori electronici 
efectuată de Franța pe lingă firma 
americană „Control Data*. Din 
surse americane s-a anunțat că gu
vernul de la Washington a luat

această hotărîre deoarece calcula
torii electronici ar putea fi folosiți 
de Franța pentru punerea la punct 
a bombelor termonucleare.

• AGENȚIA Associated Press 
citind agenția de presă indone
ziana Antara, anunță că Wirjo- 
martono, membru de frunte al 
Partidului Comunist din Indonezia, 
a fost condamnat la moarte de 
către un tribunal militar special.

• DUPĂ cum s-a aflat din capi
tala Congoului, Camera Reprezen
tanților a luat hotărîrea să-i re
tragă imunitatea parlamentară fos
tului prim-ministru Moîse Chombe. 
Pentru această hotărîre au votat 
95 deputațl, iar 9 contra.

• LA 20 MAI, ministrul de externe francez Maurice Couve de Murville, care se află într-o vizită oficială în Po-

lonia, a fost primit de Wladyslaw Gomulka, prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P. în aceeași zi, la Varșovia au continuat convorbirile dintre Adam Rapacki, ministrul de externe al R. P. Polone, și Maurice Couve de Murville.Agenția P.A.P. anunță că în cursul convorbirilor au fost discutate problemele dezvoltării relațiilor bilaterale dintre Polonia și Franța, în special ale colaborării economice și că aceste convorbiri au confirmat voința reciprocă de dezvoltare și în continuare a relațiilor bilaterale în diferite domenii. Adam Rapacki și Maurice Couve de Murville au semnat un acord cultural și un acord referitor la colaborarea tehnico-științifică între Polonia și Franța.
REDACȚIA $T- ADMINISTRAȚIAi București, Pi*U „SctateK* Tal 17.60,10. Țipând 1 Combinatul Poligrafiti „Ca»a Sein teii*»


