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VIZITA
La Combinatul de celuloză și hîr tie din Suceava

CONDUCĂTORILOR DE PARTID

Șl DE STAT ÎN REGIUNEA SUCEAVA

IN INTIMPINĂREĂ CONSFĂTUIRII 
PE TARĂ A EUERATORILOR 

DIN INDUSTRIA tONSTRUEIOARE 
DE MAȘINI

Duminică 22 mal, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Iosif 
Banc și Virgil Trofin au sosit 
într-o vizită în regiunea Su- 
ceva. Primul popas este făcut 
în orașul Botoșani.

La coborîrea din tren, oas
peții sînt salutați cu căldură 
în numele locuitorilor din Țara 
de Sus, de Vasile Potop, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid, Emil Bobu, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, ai organizațiilor ob
ștești.

în piața gării, locuitori ai 
orașului fac oaspeților o pu
ternică și entuziastă manifes
tare de bun venit pe melea
gurile sucevene.

Se vizitează uzinele textile. 
Tînăra istorie a întreprinde
rii este prezentată de directo
rul Vasile Cordoș. Pornind de 
la 500 tone de fire și 5,7 mi
lioane metri pătrați de țesă
turi s-a ajuns să se fabrice în 
acest an 6 300 de tone și 34,5 
milioane metri pătrați de țe
sături. Oaspeții se interesează 
de stadiul lucrărilor întreprin
se pentru dezvoltarea între
prinderii, apoi vizitează uzina.

După încheierea vizitei în 
uzină, conducătorii pornesc 
spre satul din care s-a înălțat 
luceafărul literaturii noastre, 
Ipoteștii lui Mihai Eminescu.

Conducătorii vizitează sălile 
Muzeului memorial, urmărind 
—- prin numeroasele docu
mente expuse —■ drumul tra
gic al vieții și creației celui 
mai mare făuritor al limbii 
românești, pînă la deplina și 
strălucita lui afirmare spre 
toate zările lumii. Apoi se 
opresc Ia mormintele părinți
lor poetului, depunînd în semn 
de omagiu jerbe de flori.

De la Ipotești, conducătorii 
se întorc la Botoșani. In ma
rea piață a teatrului, unde 
s-au adunat zeci de mii de 
oameni, are loc un miting. 
După cuvîntul de salut al pri
mului secretar al Comitetului 
orășenesc de partid, Dumitru 
Hreciuc, ia cuvîntul, în aplau
zele furtunoase ale asistenței, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care mulțumește locuitorilor 
orașului pentru manifestarea 
călduroasă la adresa partidu
lui, a Comitetului său Central.

Un nou popas este făcut la 
Dumbrăveni — străveche așe
zare din podișul Sucevei, unde 
se află o cooperativă agricolă 
bogată. Conducătorii vizitează 
cîteva sectoare de producție, 
în parcul comunei, oaspeții 
sînt întîmpinați cu urale de 
mii de oameni.

;..Călătoria conducătorilor 
continuă spre străvechea ce
tate de scaun a Moldovei — 
Suceava. în piața 23 August 
s-au adunat peste 15 000 de 
suceveni și locuitori din comu
nele învecinate.

Sosirea conducătorilor este 
întîmpinată de un adevărat 
torent de urale. Minute în șir 
nu contenește freamătul ova
țiilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducă
tori răspund cu căldură salu
tului entuziast al mulțimii.

Tovarășul Vasile Potop, 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid, adresează 
oaspețiilor tradiționala urare 
de bun venit și prezintă, în 
cuvîntul său, realizările im
portante obținute în această 
parte a țării în anii construc
ției socialiste.

Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
care a spus : Este pentru mine 
și pentru ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și sta
tului nostru o deosebită bucu
rie de a ne întîlni cu locuitorii 
minunatului și străvechiului 
oraș Suceava, fosta cetate de 
scaun a lui Ștefan cel Mare. 
Vă rog să-mi dați voie să 
transmit tuturor locuitorilor 
orașului Suceava și regiunii 
Suceava un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Știu că bucovinenii sînt 
oameni foarte primitori și 
foarte calzi, dar întîlnirile pe 
care le-am avut pînă acum cu 
oamenii muncii din regiunea 
dv., cu dumneavoastră, locu

itorii orașului Suceava, ne-au 
întrecut așteptările. In aceste 
manifestări calde noi vedem 
prețuirea politicii marxist- 
leniniste a partidului nostru 
care, în întreaga sa activitate, 
pune mai presus de orice 
servirea cu credință a poporu
lui român. Poporul nostru a 
trebuit să ducă multe lupte 
de-a lungul secolelor pentru 
existența sa, pentru crearea 
statului național român, a na
țiunii române. Bucovinenii, 
sucevenii au fost printre aceia 
care, în decursul secolelor, 
au adus o contribuție de preț, 
la această luptă în care, un 
rol strălucit a avut marele 
voievod Ștefan cel Mare. A 
trebuit să învingem multe 
greutăți; poporul nostru 
a știut însă să-și uneas
că forțele șl să învingă 
toate furtunile pentru 
a ajunge la înflorirea 
de azi. Anii socialismului, 
deși puțini, numai douăzeci, 
au însemnat, am putea spune, 
o adevărată renaștere a nați
unii noastre, a statului nostru, 
a poporului român. Multe în
făptuiri s-au obținut în acest 
răstimp în dezvoltarea indu
striei, agriculturii, științei, 
culturii, în creșterea bunăstă
rii maselor. Toate acestea sînt 
rodul muncii talentatului și 
eroicului nostru popor care a 
înfăptuit și înfăptuiește cu ho- 
tărîre politica partidului co
munist, expresie a intereselor 
vitale ale tuturor celor ce 
muncesc. O ilustrare a marilor 
noastre realizări este și ceea ce 
s-a înfăptuit în orașul dv., in 
regiunea Suceava. întreprin
derile noi, moderne, orașul a- 
proape renăscut, satele înflo
ritoare, activitatea culturală 
vie, și, mai mult decît toate, 
viața plină, fericită a poporu
lui sînt rezultatele politicii 
partidului nostru. Tocmai da
torită ridicării întregului no
stru popor la o viață nouă de 
bunăstare materială și cultură 
am putut realiza marile noa
stre succese de pînă acum. A- 
ceasta constituie totodată ga
ranția că programul elabo
rat de cel de-al IX-lea Con
gres, de ridicare a țării pe noi 
culmi de progres și civiliza
ție, va fi nu numai realizat, 
dar și depășit.

Rezultatele obținute în pri
mele patru luni, în întreaga 
țară ca și în regiunea dv., de
monstrează că poporul nostru 
a pășit cu elan la înfăptuirea 
planului cincinal. In 1970 țara 
noastră va fi de aproape o dată 
și jumătate ori mai bogată, po
porul nostru va trăi mai bine, 
satele, orașele vor cunoaște o 
nouă înflorire, ne vom apro
pia cu încă o etapă de desă- 
vîrșirea societății socialiste, 
de crearea condițiilor pentru 
trecerea la construirea comu
nismului.

în continuare tovarășul 
Ceaușescu a spus : Am înfăp
tuit multe. Desigur, nu totul a 
mers așa cum ar fi trebuit, 
construcția socialismului nu 
s-a desfășurat pe un drum ne
ted. De altfel, în întreaga is
torie a poporului nostru, pu
țini au fost anii în care să fi 
putut merge înainte fără 
greutăți. Ceea ce caracterizea
ză însă întreaga perioadă de 
după 23 August 1944 este că, în 
ciuda tuturor greutăților, po
porul nostru a mers an de an, 
lună de lună, zi de zi, mereu 
înainte. Am ajuns la un nivel 
ridicat de dezvoltare. Ne-am 
creat condițiile pentru a putea 
merge cu pași mai repezi îna
inte. Fără îndoială, tovarăși, 
că cincinalul următor nu va 
fi ușor. Realizarea lui, înfăp
tuirea planului de industriali
zare, de dezvoltare a agricul
turii, de ridicare a științei și 
culturii cer din partea noas
tră, a tuturor, eforturi, muncă 
încordată. Dar noi sîntem 
convinși că nu va exista nici 
o greutate, nici o piedică pe 
care să nu o putem învinge, 
că vom îndeplini programul 
Congresului al IX-lea al parti
dului, aprobat de întregul no
stru popor.

în cadrul acestui program, și 
regiunii Suceava îi revin sar
cini mari. Se vor dezvolta in
dustria, agricultura, știința, 
cultura, se vor construi noi 
locuințe, se va îmbunătăți ni
velul de viață al locuitorilor

Locuitorii orașului Botoșani iac o primire entuziastă conducătorilor de partid și de stat

Sucevei, o dată cu al întregu
lui popor. Vă revin îndatoriri 
mari, vor trebui depuse efor
turi, dar noi știm că sucevenii 
nu vor rămîne mai prejos de
cît locuitorii altor regiuni ale 
țării, ba mai mult, cred că se 
vor strădui să ocupe un loc 
printre fruntași, și vă dorim 
din inimă să-l obțineți.

Succesele pe care le dobîn- 
dim în construcția socialismu
lui întăresc patria noastră, în
tăresc capacitatea ei de apă
rare și aduc, în același timp, o 
contribuție la întărirea, comu
nității țărilor socialiste din 
care face parte țara noastră, a 
sistemului socialist, care 'exer
cită astăzi o influență din ce 
în ce mai mare asupra dezvol
tării vieții contemporane, ară- 
tînd întregii omeniri calea pe 
care trebuie să meargă pentru 
a-și clădi un viitor fericit. 
Succesele noastre vor întări 
națiunea română — națiune 
liberă și suverană în cadrul 
familiei națiunilor socialiste, 
al marii familii a națiu
nilor lumii. împreună, 
toate, vor asigura ca omenirea 
să se ridice pe noi culmi de 
progres și civilizație. Avem 
toate condițiile, tovarăși, ca 
țara noastră, națiunea noastră 
să-și poată aduce o contribu
ție și mai mare la progresul 
general al omenirii.

Cercurile imperialiste con
tinuă să amenințe pacea, se 
dedau la agresiuni, atentează 
la suveranitatea și indepen
dența unor popoare. Există 
însă astăzi în lume forțe ca
pabile să împiedice realizarea 
planurilor lor agresive și în 
primele rînduri se află țările 
socialiste, mișcarea comunistă, 
toate forțele antiimperialiste. 
Trebuie să ne aducem din plin 
contribuția la întărirea conti
nuă a unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste, a 
tuturor forțelor antiimperia- 
liste pentru a contribui la a- 
părarea păcii în lume, asigu- 
rînd totodată poporului nostru 
posibilitatea de a-și construi 
în pace viața sa nouă. Sîntem 
siguri că forțele progresiste 
ale lumii contemporane vor 
reuși să împiedice pe imperia
liști să dezlănțuie un nou răz
boi, vor asigura pacea, dacă 
vor acționa unite.

în continuare tovarășul 
Ceaușescu a spus: Poporul 
român și-a luat soarta în pro
priile mîini. Sub conducerea 
partidului își făurește o viață 
îmbelșugată și fericită. Avem 
tot ce ne trebuie.

Garanția mersului înainte 
este unitatea poporului în ju
rul partidului și. guvernului.' 
Manifestarea dv., de azi, a 
maselor largi de cetățeni cu 
care ne-am întîlnit zilele a- 
cestea sînt o dovadă a încre
derii de nestrămutat a po
porului nostru în partid, în 
cauza socialismului și păcii. 
Aceasta ne dă nouă, celor că
rora partidul și poporul ne-au 
încredințat munci de răspun
dere, convingerea că politica 
pe care Comitetul Central al 
partidului a elaborat-o cores
punde întru totul intereselor 
poporului. Trebuie să veghem 
în permanență la înfăptuirea 
acestei politici, să nu precu
pețim nimic pentru a servi cu 
credință poporul din rîndul 
căruia am ieșit, în mijlocul 
căruia trăim. în mijlocul său, 
și împreună cu el, vom ridica 
patria noastră spre culmile 
societății socialiste și comu
niste.

în încheiere, tovarășul 
Ceaușescu a urat locuitorilor 
Sucevei, în numele Comitetu
lui Central al partidului, noi 
succese în activitate, o viață 
cît mai îmbelșugată și fericită.

După încheierea mitingului, 
oaspeții s-au îndreptat spre 
sediul Comitetului regional de 
partid, unde a avut loc o scurtă 
întîlnire cu membrii Biroului 
Comitetului regional.

In cursul după-amiezil, con
ducătorii de partid și de stat 
au vizitat Mînăstirea Putna. 
In drum, în comuna Vicovul 
de Jos, coloana de mașini a 
întîlnit în cale o nuntă țără
nească, care se oprește acla- 
mîndu-i pe oaspeți. Tovară
șul Ceaușescu urează tinerei 
familii multă fericire în viață. 
De la Vicov, coloana de mașini 
se îndreaptă spre Putna, așe
zată ca într-o cetate.

Conducătorii de partid și de 
stat sînt întîmpinați cu cînte- 
ce, cu urale și ovații. Primul 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Rădăuți, Păun 
Bratu, urează oaspeților bun 
venit.

Din comuna Putna, oaspeții 
se îndreaptă spre vestita cti
torie a lui Ștefan cel Mare, de 
la a cărei întemeiere se împli
nesc în vara aceasta 500 de 
ani. Această aniversare va fi 
sărbătorită atît pe plan națio
nal cît și pe plan mondial, sub 
egida U.N.E.S.C.O.

în poarta mînăstlrll, clădită 
de marele voievod al Moldovei, 

oaspeții sînt întîmpinați de 
Iustin Moisescii, Mitropolitul 
Moldovei și Sucevei. Ei sînt 
conduși spre lespedea de 
marmură, unde își află mor- 
mîntul Ștefan cel Mare. Oas
peții admiră vechiul monu
ment, elementele stilului arhi
tectonic ce a înflorit în Mol
dova secolului al XV-lea și se 
opresc la mormintu! marelui , 
înaintaș — neînfricat luptător 
pentru apărarea gliei străbune. 
Se vizitează apoi muzeul din 
incinta mînăștirii. Sînt admi
rate vechea artă a împodo
birii manuscriselor, celebrul 
portret al lui Ștefan cel Mare, 
broderiile de o excepțională 
valoare, alte obiecte de artă, 
făurite de meșterii noștri din 
veacurile trecute.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat grija cu care sînt 
păstrate aceste comori ale tre
cutului nostru.

După vizita la mînăstire, 
oaspeții coboară spre comuna 
Putna și se opresc la o ca
bană turistică, unde se află 
amenajată o expoziție de artă 
populară.

Apoi participă la un specta
col folcloric prezentat, în acest 
măreț decor al codrilor de 
brazi, de aproape 1 000 de ar
tiști amatori din satele și ora
șele regiunii și de ansamblul 
de cîntece și dansuri „Ciprian 
Porumbescu“ din Suceava.

La sfîrșitul feericului 
spectacol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru 
minunatul program artistic 
prezentat, subliniind că bogă
ția folclorului adus pe scenă 
de artiștii populari reprezintă 
o mare bogăție a Sucevei, a 
bucovinenilor.

★

Luni dimineața, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Iosif Banc și Virgil Trofin au 
sosit în orașul. Cîmpulung- 
Moldovenesc, regiunea Su
ceava.

Populația orașului s-a a- 
dunat în fața gării și pe 
străzi în întîmpinarea condu
cătorilor de partid și de stat.' 
Pe peron, la sosirea trenului, 
țărani îmbrăcați în specificul 
port bucovinean ridică buciu
mele dînd zvon de sărbătoare. 
Oaspeții sînt primiți cu dra
goste și ospitalitate, li se o- 
feră ploști cu vin însoțite de 
tradiționala urare: „Poftiți, 
cinstiți, la mulți ani, să tră
it!“.

Prin culoarele vii formate 
de mulțime, coloana de ma
șini străbate orașul, care capă
tă pe zi ce trece un aspect tot 
mai modem. Așezat într-un 
pitoresc colț de țară, străjuit 
de crestele Rarăului, care 
zimțează cerul dimineții, 
Cîmpulung-Moldovenesc se 
încadrează în peisajul măreț 
și generos al Bucovinei, cu 
așezările ei specifice ținutu
rilor de munte.

Miile de cetățeni din oraș 
și din comunele învecinate sa
lută cu căldură apariția con
ducătorilor la tribuna amena
jată în fața comitetului raio
nal de, partid, lingă parcul 
central al orașului.

Tov. Alexandru Iliescu, 
prim-secretar al Comitetului 
raional de partid, urează con- 
ducătoriloi- un călduros „bun 
venit“ și în cuvîntul său îi in
formează despre munca și 
preocupările locuitorilor din 
raion închinate înfloririi pa
triei.

Primit cu vii aplauze și u- 
rale, ia cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, care mul
țumind pentru primirea făcută, 
adresează tuturor locuito-
rilor orașului și raionului 
Cîmpulung un salut călduros 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român. Cîmpulungul, a spus 
vorbitorul, are tradiții vechi, 
frumoase. Din 
s-au ridicat 
luptători, care 
grele au ținut 
ra libertății și independenței. 
Viața pe aceste meleaguri 
frumoase n-a fost întotdeauna 
prea bună pentru cei mulți. 
Numai o dată cu cucerirea pu
terii de către clasa muncitoare

acest oraș, 
nenumărați 

în condiții 
vie flăcă

în alianță cu țărănimea, numai 
în anii socialismului, condiți
ile de viață ale populației din 
Cîmpulung s-au îmbunătățit 
și continuă să se îmbunătă
țească la fel cu ale tuturor oa
menilor muncii din România 
socialistă. în raionul dumnea
voastră s-au realizat multe 
lucruri frumoase dar în 
anii următori el va cu
noaște o dezvoltare și mai 
puternică. Aceasta corespun
de politicii partidului nostru 
de a ridica toate regiunile, 
toate raioanele patriei noas
tre la un nivel de viață cît 
mai înalt. Construcția socia
lismului nu este posibilă fără 
aceasta. De aceea, Congresul 
al IX-lea al partidului a pus 
în. centrul politicii de industria
lizare a țării și de moderniza
re a agriculturii, de ridicare â 
întregii economii, a științei și 
culturii, dezvoltarea tuturor 
regiunilor și raioanelor patriei 
noastre. Desigur că nu vom 
reuși să realizăm totul din- 
țr-o dată, dar sînt sigur că 
raionul Cîmpulung va fi 
printre acele raioane care 
vor cunoaște o puternică în
florire. Și aici, ca și în întrea
ga țară, vom parcurge încă o 
etapă importantă pe calea 
dezvoltării economiei și cul
turii. Aceasta fără îndoia
lă, cere muncă din partea tu
turor. Și noi știm că. bucovi
nenii, cei din Cîmpulung, sînt 
oameni harnici, care vor răs
punde cu însuflețire chemării 
partidului.

în continuare, tovarășul 
Ceaușescu a spus : Natura a 
fost foarte darnică cu raionul 
dumneavoastră, aveți bo
gății naturale, aveți păduri 
minunate și mai presus de, 
toate aveți oameni minunați 
— cel mâi de preț bun pe 
care ne putem bizui. Cu ace
ste posibilități sîntem siguri 
că vom înfăptui ceea ce ne 
propunem în următorii cinci 
ani. La tot ce a creat natura 
noi trebuie să adăugăm crea
ția omului, să schimbăm în
fățișarea raioanelor noastre, 
deci și a Cîmpulungului, să 
le înfrumusețăm, șă ridi-' 
cam' nivelul satelor noastre,, 
să creștem oameni stăpîni pe 
o înaltă cultură și știință, oa
meni ai societății socialiste și 
comuniste. Iată tovarăși ce- 
dorește Comitetul nostru Cen
tral; partidul, de la toți oa-,

NICOLAE DĂSCĂLESCU 
CONSTANTIN MARINESCU 

NISTOR ȚUICU

(Continuare fn pag. a lll-a)

W//f UHLAJI-

BINE ASIMILATE!
NOILE TEHNOLOGII- 

IEMEINIC ÎNSUȘITE!
J»

Ceea ce a caracterizat con
sfătuirea muncitorilor și ca
drelor tehnico-inginerești din 
uzina noastră — organizată în 
întîmpinarea Consfătuirii pe 
țară a lucrătorilor din indus
tria construcțiilor de mașini 
— a fost atmosfera de lucru, 
de analiză temeinică a rezul
tatelor obținute în anii pla
nului de șase ani și a sarcini
lor ce ne revin în actualul cin
cinal.

— Anii șesenalului au fost 
bogați în realizări pentru co
lectivul nostru — a spus în 
cuvîntul său tov. ing. ROVIN 
BUSTAN, directorul general 
al uzinei. Producția globală și 
marfă s-a dublat în această 
perioadă, la fel cantitatea de 
echipamente și utilaje desti
nate exportului. Livrăm pro
duse în 14 țări.

In șesenal au fost asimilate 
și produse utilaje și agregate 
de mare importanță pentru 
economia națională ca unități 
de pompare și pompe de no
roi cu parametri superiori, ca
zane de apă caldă și abur 
tehnologic, Utilaj chimic și de 
prelucrare a țițeiului, utilaje 
pentru industria siderurgică, 
industria alimentară, industria 
construcțiilor etc.

Răsturnătorul de tablă, în 
greutate de peste 400 tone, des
tinat laminorului de tablă 
groasă de la Combinatul side
rurgic „Gheorghe Gheorghiu-
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VITATE BOGATĂ 
(Centenarul Liceului 

' „Nicolae Bălcescu“ din 
I Pitești).

« SĂPTĂMÎNA PE 
GLOB.

SAHINSAHUL IRANULUI
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W VIZITA im NOASTRĂ
Dînd urmare Invitației a- 

dresate de către președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, in 1965, Maies

Dej“ de la Galați, cazanele 
energetice destinate exportu
lui, utilajul chimic pentru 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice de la Turnu Măgu
rele au ridicat probleme com
plexe privind pregătirea fa
bricației, echiparea cu SDV- 
uri, prelucrări mecanice, 
asamblare, rodaj și chiar 
transport. Realizarea lor în 
timpul solicitat și la un nivel 
calitativ superior a fost posi
bilă în primul rînd datorită 
ridicării continue a calificării 
profesionale, a dotării cu noi 
mașini și utilaje, sporirii su
prafețelor de producție.

Sarcinile uzinei vor spori 
continuu în cursul cincinalu
lui : pînă în 1970 producția 
globală va crește cu 62 la 
sută, productivitatea muncii 
cu peste 56 la sută, prețul de 
cost la producția comparabilă 
va fi redus cu 28,6 la sută.

O importanță deosebită s-a 
dat în consfătuire probleme
lor legate de asimilarea noilor 
produse. Uzinei noastre îi 
revine sarcina de mare răs
pundere de a asimila și in
troduce în producția de serie 
produse necesare economiei 
naționale.

A. BRÂNZAN 
Inginer Uzina „Vulcan" 

București

(Continuare in pag. a V-a)

tatea Sa Imperială Mohammed 
Reza Pahleyi Aryamehr, șa- 
hinșahul Iranului, va vizita 
România între 27 mai și 3 
iunie 1966.



MATURITATEA
L A EXAMEN

în- 
pro- 

de 
pe

Dintr-un bun 
ceput, aș ridica o 
blemă care ține 
munca educativă 
care noi, profesorii, 
precum și organizația 
U.T.C. o desfășurăm 
cu elevii ultimei cla
se. Firește, această 
muncă trebuie să în
ceapă încă din clasa 
a IX-a, intensifieîn- 
du-se în clasa a Xl-a. 
Despre ce este vorba. 
Am observat la elevi 
tendința de a privi 
examenul de maturi
tate ca un scop în 
sine, ca un „hop“ ca
re trebuie neapărat 
trecut. De aici, orien
tarea, încă din clasa a 
X-a, dacă nu și a 
IX-a, spre însușirea 
cu precădere a disci
plinelor de examen. 
Elevul, cu de la sine 
putere, își limitează 
pregătirea, tinde spre 
o pregătire de specia
litate înainte de vre
me. Este hotărîtor, aș 
spune, să-1 determi
năm pe fiecare elev 
să înțeleagă sensul a- 
nilor liceeali care au 
menirea să dea tînă- 
rului o pregătire de 
cultură generală și nu 
în mod expres o pre
gătire matematică, sau 
fizico-chimica, sau în 
domeniul limbii și li
teraturii române. Nu 
neg că în decursul a- 
nilor de școală elevul 
cu aptitudini spre o 
anumită ramură este 
încurajat să-și dez
volte mai mult pregă
tirea! în acea ramură. 
Dar, în nici un caz, 
în dauna pregătirii 
de cultură generală pe 
care numai într-o sin
gură perioadă ai po
sibilitatea s-o dobîn- 
dești în mod organi
zat : în liceu. Din pa

cate și cadrele di
dactice, uneori, încu
rajează această pre
gătire limitativă, o- 
rientîndu-i, mai ales 
în ultimul an, și ce- 
rîndu-le să dedice 
foarte mult timp pen
tru disciplinele de 
examene. Intenția este 
bună: profesorii fac 
acest lucru pentru ca 
elevii să vină bine 
pregătiți la examene, 
dar consecința e une
ori păgubitoare: se 
neglijează o bună 
parte din disciplinele 
din programa școlii 
medii. Ni se cere mult 
tact, cîntărirea fiecă
rei cerințe față de e- 
levi pentru ca, repet, 
să nu facem din exa
menul de maturitate 
un scop în sine.

Desigur că în aju
torul realizării aces
tei cerințe se impune 
o alta : o mai atentă 
dozare a programei 
de examen. în 
an nu se mai 
interveni — și 
programa a fost 
te tîrziu difuzată — 
dar pentru viitorii 
ani, cred că ministe
rul nostru va trebui 
să realizeze din vre
me o consultare cu < 
dre didactice din 
vățămîntul mediu 
din învățămîntul s 
perior, îndeosebi 
cei din comisiile 
maturitate, asupra < 
servațiilor pe care 
le-au făcut în ceea 
privește programa 
maturitate. Trebuie 
recunoaștem 
ora actuală 
paralelisme, 
repetări de 
mai multe
mai sînt amănunte de 
prisos care supraîn
carcă pe elevul can-

acest 
poate 

așa 
foar-

ca- 
în- 

și 
su- 
cu 
de 

ob- 
t Și 
i ce 

de 
: să 

lacă, 
mai sînt 

mai sînt 
titluri la 

discipline,

Nu mă deranjați că citesc.
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A apărui

prof.
Dumitru Stancu

director al Liceului 
„Matei Basarab“ 

București

didat la maturitate. 
Un exemplu luat la 
întîmplare : problema 
electrificării poate fi 
subiect de examen la 
fizică, dar și la isto
rie — etapa contem
porană — și la socia
lism științific. Mărgi- 
nindu-ne și numai la 
acest exemplu ne
dăm seama că-1 în
cărcăm pe elev cu 
material în plus ; tre
buie să vedem unde 

rămînă această

problemă, să nu-l fa
cem pe elev s-o înve
țe de trei ori.

Aș propune, în 
tuația în care se 
sește justificată 
ceastă sugestie, 
introducă 
patriei. Eu 
este necesar 
tuăm, în
pregătirii elevilor, 
educării lor patrioti
ce, studiul acestei dis
cipline și prin 
ducerea ei ca 
de examen.

Un alt 
re vreau 
este cel 
Consider
să se revină la siste
mul exami rării can
didatului într-o singu-

si- 
gă- 

a- 
să se 

geografia 
cred că 
să accen- 
interesul 

al

intro- 
obiect

pe ca-aspect _
să-l abordez, 
organizatoric, 
că ar trebui

ră zi la toate cele șase 
discipline. E, poate, 
mai greu, dar organi
zat astfel, examenul 
este mai concludent, 
în fond, dacă ne gîn- 
dim la caracterul exa
menului de maturita
te, la scopul 
ția este cea 
rească. Noi 
ne formăm 
de ansamblu 
maturității în pregă
tire, în gîndire, asu
pra capacității de 
sinteză, a culturii ge
nerale pe care a do- 
bîndit-o tînărul care 
intră în viață. E bine 
deci să-1 ascultăm în 
aceeași zi, 
disciplinele, 
formulăm 
nitară.

Și, în 
ganizarea 
de maturitate. Pledez 
pentru ca din fiecare 
comisie să fie un pro
fesor din școala res
pectivă, care să-i cu
noască pe elevi. Pen
tru a asigura obiecti
vitatea 
acestuia, 
profesorul 
specialitatea 
dinteluț comisiei, 
ce-mi întemeiez pro
punerea. Un profesor 
din școala respectivă 
îi cunoaște pe elevi, 
poate ajuta la apre
cierea judicioasă a a- 
cestora. Să dau un 
exemplu : sînt elevi 
care nu învață sau 
învață mediocru; pen
tru examen însă se 
pregătesc cu prețul u- 
nor zile și nopți de e- 
fort. Ei sînt la examen 
mai puțin obosiți, în 
timpul anilor de școa
lă s-au menajat, sînt, 
de obicei și mai pu
țin emotivi. Se întîm
plă, de aceea, ca toc
mai asemenea elevi

lui, solu- 
mai fi- 
vrem să 
o părere 

asupra

la toate 
să ne 

o părere u-

sfîrșit : or- 
comisiilor

aprecierilor 
sugerez ca 

să aibă 
preșe- 

Pe

TURISM
vara a și venit, pa

sionalii drumețiilor sini intere
sați desigur, să afle ci teva 
dintre proiectele de excursii 
pentru zilele de concediu sau ■ 
de vacantă. Dorind să răs
pundem acestui interes, am 
avut o convorbire cu tovară
șul Constantin Motoargă, 
rector 
turism 
ciului

di- 
adjunct al Direcției de 
intern din cadrul Ofi- 

National de Turism.

— Care sînt acțiunile 
întreprinse 
în scopul 
turismului 
neret ?

de O.N.T. 
dezvoltării 

pentru ti-

ln urma sarcinilor trasate 
de Congresul al Vlli-lea al 
U.T.C., cu privire la dezvol
tarea turismului in rîndul ti
nerelului, Oliciul Nafional de 
Turism, în colaborare cu Uni
unea Tineretului Comunist, cu 
Ministerul Invăfămîntului și 
cu Uniunea Asociațiilor Stu
dențești a luat o serie de noi 
măsuri. Astfel, pentru ca 
această activitate să capete

cit mai multă consistentă și 
varietate — excursia trebuind 
să fie, în egală măsură, re
creativă și instructivă — au 
fost alcătuite o serie de itine- 
rarii și programe turistice des
tinate tineretului Progra
mul acestor excursii este 
în așa iei Întocmit, Incit scur
tul răgaz de o zi sau de o zi 
și jumătate să poată oieri 
participanfilor cit mai multe 
satisfacții. Vizitarea Capitalei 
și a orașelor de reședință re
gională, locurile legate de 
trecutul de luptă al poporului, 
monumentele istorice și de 
artă, hidrocentrala de la Bicaz 
și cea de pe Argeș, muzeele, 
casele memoriale și expozițiile 
de tot felul, Porțile de Fier 
și zona Cazonelor, Valea Pra
hovei și Valea Oltului — iată 
cîteva dintre locurile unde își 
dau întîlnire, la fiecare sfîrșit 
de săptămînă, sute și sule de 
tineri din toate regiunile țării.

Tînărul leninist
Revistă a C. C. al U. T. C.-mai 1966

••• — PARTIDUL COMU- " 
NIST ROMÂN — CONTINUA
TOR AL LUPTEI REVOLUȚIO
NARE ȘI DEMOCRATICE A 
POPORULUI ROMÂN, AL 
TRADIȚIILOR MIȘCĂRII
MUNCITOREȘTI ȘI SOCIA
LISTE DIN ROMÂNIA

EDUCAȚIE, CULTURĂ, RE
CREAȚIE : S. VOINESCU, P. 
NIȚĂ — Conținut, varietate, ac
cesibilitate în activitatea cu ti
neretul ; N.
Îndrăgește
— Odihnă 
liber

BODIȘ — Tineretul 
artele, M. SILEA 

și distracfie în aer

Expunerea tovarășului Nico
lae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., la aduna
rea festivă organizată cu pri
lejul aniversării a 45 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român.

MUNCĂ
ȘCOLI ; M. TERNER 
le care obligă la inițiativă

VĂ RECOMANDĂM SĂ CI
TIȚI; N. PETER — Mărtu
rii despre un trecut măreț.

cinema

A treia piesă e- 
cranizată a lui 
Tennessee Wil
liams pe care 
o vedem pe 
ecranele noas
tre (după „Va
ră și fum“ și 
„Dulcea pasăre

a tinereții"), filmul „Noaptea 
Iguanei“, în regia lui John 
Huston, evocă același peisaj al 
singurătății, domeniu de pre
dilecție al dramaturgului, în 
care, pentru fiecare erou în 
parte, după cum sublinia cu 
pertinență Elia Kazan, „nu 
există nimic care să-i solicite 
fidelitatea“. Libertățile pe care 
și le-au permis scenariștii 
(regizorul filmului și A. Viel- 
ler) schimbînd datele persona
jelor, mai ales cele fizice, și 
introducînd în acțiune pretex
te pentru o desfășurare ci
nematografică normală, cu 
un ritm exterior declanșat de 
mutațiile sufletești ale reve
rendului Shannon, în primul 
rină, înscriu filmul în atmo
sfera dramaturgiei lui Wil
liams în care, parafrazînd o 
replică din cea mai cețoasă 
piesă a sa „De-odată vara 
trecută“, „eroii" se utilizează 
toți, unii pe alții, și numesc 
aceasta dragoste — iar cînd 
nu mai pot utiliza pe nimeni, 
ajung la ură".

Singurătatea e o temă cu 
multiple rezonanțe în litera
tura nord-americană contem
porană. E de-ajuns să ne amin
tim de romanele lui Faulkner, 
proza lui Sallinger și Updike, 
povestirile lui Kerouak și 
Henry Miller, sau chiar ma
nifestul poetic al beatnicilor, 
denunțătorul „Urlet" al 
Alen Ghinzberg „copii 
țipă sub scări / băieți 
plîng în armată / bătrîni 
gem în parcuri“...

INTRE

Foto; AGERPRES

să obțină rezultate 
mai bune, cu toate că, 
cunoștințele însușite 
în pripă nu sînt dura
bile, țin cît ține exa
menul. în schimb, a- 
vem elevi foarte buni, 
care, fie din emotivi
tate, fie datorită unui 
lapsus, obțin rezulta
te slabe, deși ei au o 
pregătire bună și 
foarte bună. Un pro
fesor care știe valoa
rea elevilor poate in
terveni ajutînd comi
sia să le dea caracte
rizarea cea mai con
cludentă. Și mai e un 
lucru, care ține de 
moralul elevilor: e- 
motivitatea e mai mi
că cînd 
comisie e 
cunoscută, 
care ți-a 
sor.

Sînt cu 
cord ca președinții de 
comisii să fie cu pre
cădere cadre univer
sitare ; aceasta asigu
ră o ținută examenu
lui de maturitate. Fac 
însă propunerea ca 
ministerul să organi
zeze din timp in
struiri cu cadrele din 
învățămîntul superior 
care sînt repartizate 
în comisii pentru a le 
ajuta să 
programa, 
școlii față 
să-i familiarizeze mai 
mult cu problemele 
școlii, pentru ca, ve
ghind asupra exigen
ței comisiei pe care o 
conduce, președintele 
să nu piardă din ve
dere că are de-a face 
cu elevi, nu cu stu- 
denți, să judece va
loarea pregătirii după 
nivelul de 
generale în 
și nu după 
la o anume

vezi că în 
și o figură 
un tovarăș 
fost profe-

totul de a-

cunoască 
cerințele 

de elevi,

cunoștințe 
ansamblu 

pregătirea 
disciplină.

Noi construcții in orașul Ploiești
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In Poiana narciselor
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ESTIVAL
extindere excursiilor de 
lungă durată ?

sante și pitorești zone turis
tice ale tării.

— Fiindcă tot mai mu!li do
resc să-și petreacă zilele de 
vacantă sau cele de concediu 
intr-un mod activ, agențiile și 
filialele O.N.T. le vor oferi 
diverse itinerarit și posibili
tăți de călătorie. Au fost alcă
tuite, în 
variante 
3 pînă 
străbate, 
Excursiile în nordul Moldovei 
și în nordul Olteniei, turul 
circuit al Transilvaniei și Ba
natului, excursiile în Dellă 
sau cele de-a lungul Dunării 
se vor bucura, negreșit, de 
larga participare a tineretului.

Aproximativ 2 000 de slu- 
denji din toate centrele uni
versitare vor efectua, în cursul 
lunilor de vară, numeroase 
excursii in circuit, de 8 pînă 
la 10 zile. Traseele stabilite, 
însumînd între 1 500—2 000 de 
kilometri, li vor purta prin 
unele dintre cele mai intere-

— Nu i-ați uitat, fi
rește, nici pe amatorii 
de drumeții în munți I

acest scop, numeroase 
ale unor excursii de 

la 14 zile care vor 
practic, întreaga tară.

vară 
mare

— In lunile de 
veți da

EDUCATIVĂ IN
Cerin-

Ava Gardner în rolul Maxinei

— In afara excursiilor 
sfîrșit de săptămînă în 
căror program figurează 
drumețiile pe potecile munte
lui, , vom oferi tinerilor din 
toată țara posibilitatea de a 
Întreprinde excursii de cîteva 
zile in cele mai irumoase ma
sive muntoase. In același timp, 
vom da o mai mare extindere 
practicării circuitelor de munte 
pe traseele stabilite de 
excursioniștii individuali sau 
de cei conslituiti in grupuri 
mici (3—5 persoane), in acest 
caz tinerilor fiindu-le asigurate 
atît cazarea și diferitele ser
vicii la cabane, cit și biletele 
C.F.R. cu o reducere de 50 Ia 
sută.

In cadrul programului turis
tic de vară oierii studenților, 
s-a prevăzut organizarea — 
In colaborare cu U.A.S.R. — 
a unor excursii circuit, de 
8—9 zile, în Munții Apuseni, 
Retezat, Piatra Craiului, Rod- 
nei, Ceahlău, Paring, Rarău, 
Cibin. Aceste excursii, la care 
vor participa alti aproximativ 
2000 de student' clin centrele 
universitare ale tării, se vor 
desfășura pe baza unor pro
grame minuțios alcătuite, pe 
cit de variate pe atlt de inte
resante.

de 
al 
Si

— Ce-ati prevăzut în 
ce privește turismul 
local ?

—Șl în acest caz, agențiile 
și filialele O.N.T. vor oieri ti
nerilor un bogat program de 
excursii care le vor prilejui 
cunoașterea orașelor în care 
trăiesc, ca și a obiectivelor 
turistice mai importante aflate 
în vecinătatea acestora. In 
cursul verii, Agenția O.N.T. 
Iași va oferi tineretului din 
localitate o serie de excursii 
la lpotești și Mircești, la Bi- 
caz și Lacul Roșu, la Suceava 
și Putna; zilele acestea, tinerii 
din Craiova au fost invitați Ia 
frumoasa pădure cu liliac 
ia Ponoare ; 5000 de tineri 
Baia Mare vor efectua, 
cursul verii, turul orașului, 
3000 de tineri din Suceava 
mează să iacă o suită
scurte călătorii în interesantele 
vecinătăți ale orașului.

de 
din 
în 

iar 
ur- 
de

» 
lui 

care 
care 
care

Chiar Tennessee Williams 
indicase mobilul interior al 
eroilor săi: „există la unele 
persoane o sensibilitate față 
de situațiile nefericite ale 
altora, capacitatea de a mani
festa solicitudine și compasiu
ne — rămășiță a unei perioa
de mai tandre, anterioare 
vîrtejului actual din cușca de 
fier a activității de afaceri“. 
In plus, personajele sale sînt 
răvășite de complexe tulburi 
ca urmare a unor traumatisme 
psihice, care le-au aruncat 
pe treptele de jos ale unui

univers pe care nu-l pot ac
cepta decît, și atunci pasager, 
între beții, anomalii sexuale, 
erotism, stupefiante.

E o lume închisă, în care se 
trăiește și se moare de unul 
singur, cu aspirațiile ascunse 
sub un cinism profesat cu 
disperare și, ades, cu o resem
nare neputincioasă. „Noaptea 
Iguanei" pune din nou într-o 
situație extremă, ca în toate 
piesele lui Williams, un bărbat 
între două femei care-l reven-

încercările de a scăpa 
situația de victimă a asaltu
rilor precoce ale unei tinere 
dornice de aventură, rătăcită 
în grupul turistelor, fac din 
reverendul Shannon, după 
viziunea înspăimîntată a bă- 
trînelor domnișoare, un coru
pător de minore. îndepărtat și 
din funcția de ghid nu-i ră- 
mîne altceva decît să-și con
sume luciditatea în crize vio
lente sub ochii a două femei 
asemănătoare sub aspectul

dorința unei comuniuni per
fecte, omenești, cu un bărbat. 
Ava Gardner, interpreta Ma
xinei, ne dezvăluie treptat, cu 
o mare și neîntreruptă stă- 
pinire a mijloacelor actoricești, 
un personaj căruia contradic
țiile nu-i anulează deloc 
o noblețe singulară. Secvența 
finală, zîmbetul acoperit de 
lacrimi, nu este numai un 
răspuns la rugămintea preo
tului de a rămîne lingă ea, ci 
și o perspectivă de salvare, ca

SPIRATE $1 RESEMNARE
(NOAPTEA IGUANEI)

dică și o realitate care-l stri
vește. Un preot îndepărtat de 
la amvon, și ajuns ghid al 

agenții turistice de-a 
mînă, își conduce un 
de excursioniste 

absolvente ale 
în-

unei 
treia 
grup 
fete bătrîne,
unui colegiu religios 
tr-un hotel pierdut, undeva, 
pe coasta Mexicului.

aspirațiilor și al sensibilităților. 
Ceea ce le diferă, și aceasta 
e subliniat cu 
terpretele celor 
(Ava Gardner 
Kerr), e modul 
Maxine, 
e văduva
tent, care-și amină, cînd cu 
nostalgie, cînd cu furii erotice,

finețe de in- 
două roluri 
și Deborah 
cum există. 

patroana hotelului, 
unui bătrîn impo-

om. Este ceea ce pictorița 
nu-și poate oferi decît pe un 
plan de o inocență dureroasă, 
pentru că ea rămîne, în conti
nuare, să rătăcească în 
căutarea unei lumi în care să 
nu existe violențe și cruzimi. 
Resemnarea ei bolnăvicioasă, 
obținută cu ajutorul „ceaiului 
din semințe de mac“ e o solu
ție care o ferește doar de ea 
însăși. Atît. Ceilalți rămîn 
aceiași, privindu-i cu compa
siune pudoarea ei autentică, 
ca pe o rană.

Dominanta săptămînii muzicale 
este dată înainte de toate de bo
găția și calitatea programelor de 
muzică de cameră. După o înde- 
lungată pauză concertistică, Dan 
Grigore, strălucitul laureat al con
cursului Enescu din 1961, reapare 
pe estrada Sălii mici cu un recital 
cuprinzînd două sonate de Scarla- 
tti, Sonata op. 111 de Beethoven, 
Sonata în si minor a lui Liszt și 
Scherzo nr. 3 de Chopin.

Săptămîna aceasta va avea loc 
și așteptatul recital de mujică pre
clasică al sopranei Emilia Petrescu 
cuprinzînd cîteva arii din canta
tele lui Bach și Haendel, patru 
bergerette și trei cîntece din epoca 
elisabethană.

Ageiida muzicii de cameră mai 
cuprinde o serie de sonate de Mo- 
zart (interpretate de Maria 
Cardaș și Mihai Constantinescu) și 
o seară închinată unor compozitori 
români Ia care își dă concursul și 
violonistul Sandu Albu.

Interesante se anunță și simfoni
cele săptămînii.
un 
rul

La Filarmonică, 
reputat oaspete englez, dirijo- 
Anatole Fistoulari (solistă —

Concertele
săptămînii

violonista poloneză W. Wilkomir- 
ska) prezintă Simfonia nr. 40 de 
Mozart (una din cele trei mari lu
crări care încheie marele ciclu sim
fonic mozartian, sinteză a neoste
nitelor sale căutări creatoare), 
Simfonia nr 4 „Italiana" de Felix 
Mendelssohn-Bartholdy (penul
tima creație simfonică, a romanti
cului german, purtînd acest nume 
pentru că a fost concepută în 
timpul unei călătorii prin Italia, și 
pentru faptul că în ultima parte 
găsim două dansuri populare itali
ene) și Concertul nr. 1 al lui Pro- 
kofiev (una din lucrările cele mai 
reprezentative pentru lirismul pro- 
kofievian).

La Radioteleviziune, Orchestra 
de studio dedică ultimul concert 
al acestei stagiuni, unor prime 
audiții cuprinzînd fragmente din 
baletul „Masia“ de Dallapicolla, 
Rapsodia Il-a de Gershwin și ul
tima lucrare a lui Aurel Stroe 
„Laude" — piesă pentru 28 instru
mente de coarde avînd drept motto 
poezia lui Blaga — „Mirabila să- 
mînță".

I. s.
I

Ingrijindu-și bunicul nona
genar, împreuna cu care se 
„produce“ în localuri, ea ca 
pictoriță, el ca „cel mai bătrîn 
poet al Americii“, eroina își 
găsește o explicație pentru 
modul ei de a exista... O expli
cație care și ea, pînă la urmă, 
i se refuză. Bătrînul moare și 
lui Hannah nu-i mai rămîne 
decît să fie obiectul propriei 
sale mile. Un fel de întrebare 
pentru care nu există răspuns.

Deborah Kerr în acest rol, 
ca și Richard Burton în Shan
non, ba poate chiar mai mult, 
dau filmului creații actoricești 
de primă și necontestată va
loare, subliniind cele cîteva 
goluri de ritm pe care nu le-a 
putut evita regia. După Mou- 
lin Rouge și Moby Dick, fil
mele lui 
au rulat 
Iguanei“ 
țile unui 
situațiile
cinematografic, 
mosfera și la condițiile mora
le ale personajelor pe care și 
le conduce din perspectiva 
determinării lor sociale.

John Huston care 
la noi, „Noaptea 

redovedește calită- 
regizor sigur pe 

pe care le transcrie 
atent la at-

TUDOR STÄNESCU
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Pe oricare dintre arterele 
ce prelungesc Capitala în 
Cîmpia Dunării, istoria socia
listă a României ți se relevă 
în chipuri deosebite : un car
tier de blocuri noi, un șantier, 
o fabrică și încă una și încă 
una.

De cum ai intrat pe bule
vardul Armatei Poporului în 
stînga se impune ochiului si
metria perfectă a Fabricii 
de confecții și tricotaje, din 
dreapta urechea percepe mu
zica de sute de grade a fora
jelor care dăruiesc văzduhului 
simfonii industriale. Sînt Ate
lierele metalurgice „9 Mai“. 
Apoi, din nou în stînga, Fa
brica de produse lactate și din 
nou în dreapta, Șantierul 
construcțiilor locative din 
Militari, 
soară în 
etaj în 
un bloc 
tămînă. 
vegheat 
ale macaralelor care închid, 
în mișcarea lor liniștită și 
sigură, sensul însuși al vremu
rilor noastre: sus, tot 
sus !

In fine, în zare, acolo 
cerul de primăvară se 
dește cu Bărăganul într-o 
generoasă îmbrățișare germi
nativă, din dreapta și din 
stînga, te întîmpină,. ca o sur
priză de aniversare, o lume 
industrială nebănuită în 
imensitatea tăcută a cîmpului. 
E o salbă a fabricii tinere, cu 
linii de producție automatiza
te în întregime, adică con
struite după utimele noutăți 
ale tehnicii moderne : Fabrica 
de obiecte sanitare din porțe
lan, Uzina de radiatoare și 
echipamente metalice, între
prinderea de prefabricate, 
Fabrica de mobilă.

în toate aceste întreprinderi 
lucrează mii de tineri. Cum își 
petrec timpul liber ?

Puricei Gheorghe, secreta
rul comitetului U.T.C. al Uzi
nei de radiatoare și echipa
mente metalice :

— Din păcate, ne spune el, 
nu ne putem lăuda cu o expe
riență prea bogată, uzina 
noastră fiind foarte tînără și, 
în plus, atenția noastră în- 
dreptîndu-se în exclusivitate 
spre problemele profesionale.

— Sînteți de aceeași părere, 
tovarășe Mihăilescu ?

— Cred că unui comitet 
nu-i poate fi indiferent mo
dul cum membrii organizației 
pe care o conduce își petrec 
timpul de după cele opt ore 
de lucru (Mihăilescu Constan
tin, locțiitor de secretar al co
mitetului U.T.C. de la Atelie
rele metalurgice „9 Mai“).

— N-aș vrea să se înțelea
gă, revine tov. Puricei Gheor
ghe, că noi am neglijat cu 
totul munca culturală și orga
nizarea 
sim din plin unele 
„consacrate“ cum ar fi 
tineretului. Ne luptăm 
cu unele greutăți, cum 
lipsa unui club sau a 
săli în care să putem dansa 
(avem o sală inițial destinată 
vestiarelor). în plus, pentru 
că la noi lucrează mai mult 
băieți, am încercat să invităm 
fete de la alte 
dar ne lovim de o 
conducerii noastre 
terzis pătrunderea 
a oricăror persoane

dreapta, 
locative

Aici, timpul se mă- 
etaje și blocuri: un 
mai puțin de o zi ; 
cu zece etaje, o săp- 

Ritmul acesta este 
d.e siluetele zvelte

mai

unde 
logo-

timpului liber. Folo- 
din plin unele forme 

joile 
însă 

ar fi 
unei

întreprinderi 
hotărîre a 
care a in- 
în fabrică 
străine.

— Noi ne plîngem, dimpo
trivă, de lipsa băieților, în- 
tîmpină tovarășa Ulariu 
Paula, șef de resort în comi
tetul U.T.C. al Fabricii de 
confecții și tricotaje. Am re
ușit, însă, să depășim acest 
neajuns organlzînd de fiecare 
dată, cînd a fost vorba de o 
seară de dans, acțiuni în co
laborare cu „9 Mai“ sau cu 
Uzina de mașini electrice, 
mergînd și noi la ei nu numai 
invitîndu-i pe ei la noi. Avem, 
e drept, și avantajul că sîn- 
tem vecini. Dar nici dv. nu 
sînteți o întreprindere „izola-

tă“. Știu că acolo sînt cîteva 
întreprinderi la un loc, poate 
mai aproape una de alta decît 
sîntem noi și organizațiile cu 
care colaborăm. Preocuparea 
de căpetenie a comitetelor 
trebuie să fie, după părerea 
mea, ca aceste reuniuni să fie 
atractive.

— Aș' vrea să spun că, în 
afară de greutățile despre 
care vorbea tov. Puricei, uțe- 
ciștii au și ei unele nedume
riri. De exemplu, la noi se 
pune destul de acut problema 
biletelor de spectacole. Nu este 
vorba de faptul că nu s-ar 
aduce. Sau, nu numai despre 
asta e vorba, pentru că de 
adus se aduc, dar, de cele mai 
multe ori, spectacolele sînt 
vechi și, o bună parte, dintre 
tineri, au avut prilejul să le 
vadă. Apoi,' se aduc de cîteva 
ori pentru aceleași spectacole, 
deși nici cînd au fost. aduse 
pentru prima oară ele n-au 
suscitat interesul tinerilor 
(Niță Nicolae, mecanic la 
U.R.E.M.).

— Se întîmplă foarte des, 
fie să fim refuzați la specta
colele solicitate de noi, fie să 
nu avem căderea să contrac
tăm un număr de bilete prea 
mare, nefiind girați de nimeni, 
în plus tov. Bălan, responsa
bilul resortului cultural, nu 
poate pleca în timpul orelor 
de producție (Gheorghe Pu
ricei).

— La Fabrica de confecții și 
tricotaje există, în privința 
spectacolelor, o tradiție. Noi 
am contractat spectacole 
întregi și am avut, după vi
zionarea lor, discuții foarte 
interesante care au ajutat la 
orientarea tinerilor. Dar, pen
tru asta, a fost nevoie de o 
consultare largă a lor în ve
derea cunoașterii cît mai 
exacte a preferințelor.

— Ce acțiuni organizați 
anume destinate tinerilor ?

— Eu cred că întîlnirile 
tineretului cu oameni cu mul
tă experiență, care vin și 
expun liber și familiar, nu 
citind cu pedanterie niște foi 
dactilografiate, întîmplări cu
noscute sau chiar trăite de 
ei, sînt foarte recomandate. 
Se ivește în acest fel, cu ușu
rință, o punte ............. .
legătură între 
„conferențiar“, 
sfiala nejustificată să dispară 
și oamenii să se simtă bine.

— La noi, la „9 Mai“, se 
folosesc, în acest fel organiza
te, simpozioanele pe teme de 
largă actualitate culturală: 
„Brâncuși — personalitate re
prezentativă a artei româ
nești“, „Figuri de comuniști 
oglindite în literatură“ ; zilele 
astea urmează să aibă loc un 
altul despre „Arta secolului 
XX — oglindă a transformă
rilor sociale“, (ing. Dan Iones- 
cu).

Din aceste cîteva declarații 
rezultă că comitetele organi
zațiilor U.T.C. din întreprin
deri trebuie să se 
mai mult de modul 
rii își petrec timpul lor liber, 
în sensul de a orienta, îndru
ma și prilejui chipuri cît mai 
variate de petrecere agreabi
lă a orelor de după producție. 
Și pentru aceasta, organele 
conducătoare trebuie să cum
pănească și să dozeze în așa 
fel atenția dată multiplelor 
lor sarcini, îneît să nu fie 
unele neglijate în favoarea 
altora. Aceasta este, de fapt, 
chezășia armonizării perfecte 
a muncii lor cu masa mem
brilor organizației, cu dorin-’ 
țele, cu aptitudinile și aspira
țiile lor. Iar pentru că nece
sită un volum mare de mun
că, datorită caracterului ei 
continuu, activitatea cultura
lă și de organizare a timpului 
liber se realizează 
atunci cînd 
colaborează

invizibilă de 
auditoriu și 
care face ca

preocupe 
cum tine-

mai ușor 
organizații vecine 
mai strins.

A. GH. OLTEANU
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menii muncii, deci și de ia 
cei din Cîmpulung. Aceasta 
corespunde pe deplin dorințe
lor și intereselor vitale ale 
întregului popor.

în încheiere, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a urat 
celor de față mult succes în 
activitatea lor, fericire și via
ță îndelungată.

După încheierea mitingului, 
coloana de mașini pornește pe 
șoseaua națională ce duce ia 
Suceava. La ieșirea din 
Cîmpulung Moldovenesc, dru
mul e străjuit de sute de elevi 
și cadre didactice de la liceul 
militar „Ștefan cel Mare“. 
Drepți și chipeși ca brazii, în- 
tr-o perfectă aliniere, viitorii 
ofițeri dau onorul. Preluînd 
vechi tradiții de artă milita
ră, pe aceste meleaguri undo 
cu secole în urmă Ștefan 
Vodă a purtat bătălii victo
rioase împotriva cotropitori
lor, tinerii elevi se pregătesc 
cu sîrguință să devină apără
tori de nădejde ai patriei so
cialiste, ai libertății și ai ma
rilor realizări obținute de 
popor sub conducerea parti
dului.

Convoiul de mașini străbate 
apoi comuna Vama, cunoscu
tă pentru hărnicia oamenilor 
săi, muncitori la întreprin
derile forestiere, pricepuți 
crescători de animale. în
treaga comună a ieșit să-î 
întîmpine pe oaspeți. La 
Molid și la Frasin, nume 
ce evocă înfrățirea oame
nilor din aceste locuri cu 
codrii seculari, în toate satele 
de pe valea rîului Suha, de-a 
lungul șoselei ce duce spre 
Ostra, ghirlande de stegulețe 
și flori, porți ornate cu ce
tină de brad și scoarțe popu
lare, conturează un peisaj 
plin de frumusețe, sensibili
tate și vigoare, o atmosferă 
de mare sărbătoare populară.

Tineri și vîrstnici au brațe
le pline de flori. Răsună cîn- 
tece. Pretutindeni oamenii își 
manifestă dragostea față de 
conducătorii de partid și de 
stat.

Cei care trăiesc în aceste 
așezări de munte au cunoscut 
în anii noștri forța înnoitoare 
a politicii de industrializare so
cialistă, de valorificare a bo
gățiilor naturale ale țării. Aici, 
a intrat in funcțiune com
plexul minier Leșul Ursului, 
unitate industrială care prelu
crează în actuala etapă 400 000 
tone minereu de cupru și piri
tă anual. Construcția acestui 
complex a schimbat și peisajul 
și viața oamenilor. Drumul de 
pămînt care lega înainte vre
me satele, a devenit șosea de 
beton, uriași stîlpi de oțel 
poartă cabluri de înaltă ten
siune. sub pămînt s-au tăiat 
galerii. în muntele Aluni?, 
unind valea Moldovei cu valea 
Bistriței, a fost străpuns cel 
mai lung tunel din țară. Tăie
tori de pădure și crescători de 
vite au învățat meserii noi, au 
devenit mineri ori au dobîn- 
cit alte calificări industriale. 
Aceste transformări sînt pri
lej de mîndrie și îndemn pen
tru noi realizări, temeiuri, 
ale profundei recunoștințe pe 
care locuitorii acestor minuna
te așezări bucovinene o mani
festă față de Partidul Comu
nist Român.

La uzina de preparare a mi
nereurilor din Tarnița, minerii 
și muncitorii i-au salutat pe 
oaspeți cu binecunoscutul „No
roc bun“. La intrarea în 
întreprindere, ei sînt în- 
tîmpinați de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, de cadre de 
conducere ale întreprinderii 
miniere „Vatra Dornei'1. într-o 
sală, în fața machetei exploa
tării miniere de la Leșul Ur
sului, inginerul șef Mii.ai Ga- 
vriliu, dă ample explicații cu 
privire la activitatea comple
xului minier și la dezvoltarea 
acestuia în anii cincinalului.

Conducătorii de partid și de 
stat se interesează de condiții
le de lucru și de viață ale 
muncitorilor, de folosirea for
țelor de muncă din regiune, 
de gradul de mecanizare al lu
crărilor, de' eficiența econo
mică a mijloacelor dc trans
port a minereurilor, examinea
ză cu grijă problemele ridica
te de specialiști. Secretarul ge
neral al C.C. al partidului dă 
prețioase îndrumări privind 
activitatea de viitor, a com
plexului minier și dezvolta
rea așezămintelor miniere.

Sînt vizitate apoi moara de 
minereu, hala celulelor de flo- 
tație, hala filtrelor. Oaspeții 
urmăresc comportarea utila
jelor moderne proiectate și 
construite la noi în țară, pun 
întrebări cu privire la posibi
litatea de a se realiza indici 
tehnico-economici cît mai 
înalți cu instalațiile și uti
lajele existente. Specialiștii 
întreprinderii, muncitorii și 
tehnicienii, îi încredințează 
pe conducători că echipa
mentul cu care este înzes
trată uzina asigură îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de 
plan, că vor folosi cît mai 
eficace investițiile destinate 
dezvoltării complexului de la 
Leșul Ursului.

La încheierea vizitei, în 
această mare întreprindere in
dustrială din regiunea Sucea
va directorul unității a arătat 
că prezența conducătorilor de 
partid și de stat, în mijlocul 
minerilor de aici, prețioasele 
îndrumări primite constituie 
un nou și însuflețitor imbold 
în munca întregului colectiv.

Adresîndu-se sutelor de 
mineri, ingineri și tehni
cieni, tovarășul Nicolae
Ceaușescu le-a transmis lor și 
tuturor muncitorilor comple

xului un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. 
Minele dumneavoastră, flota- 
ția, a spus vorbitorul, sînt 
o creație nouă. Tot ceea 
ce s-a făcut aici în cîțiva 
ani este rezultatul înfăptuirii 
șesenalului, al politicii partidu
lui nostru de industrializare 
socialistă, de valorificare supe
rioară a bogățiilor patriei. 
Cele obținute în această parte 
a României, sînt o părticică 
din mărețele realizări de pe 
întreg cuprinsul țării, datorită 
cărora economia noastră a 
produs în 1965 de zece ori mai 
multe bunuri industriale decît 
în 1938, fiind de zece ori mai 
bogată acum decît era atunci. 
Acest succes l-am obținut pa
ralel cu dezvoltarea agricultu
rii, care asigură populației cele 
necesare, precum și un dispo
nibil de cereale, nu prea mare, 
dar pe care noi trebuie să-1 
sporim mereu. Totodată, am 
depus eforturi pentru îmbună
tățirea continuă a condiții
lor de trai ale oamenilor 
muncii, pentru dezvoltarea 
științei și culturii. Realizările 
obținute în anii construcției 
socialismului arată forța crea
toare a clasei noastre munci
toare, a țărănimii, a intelec
tualilor, a întregului popor, 
care, strîns unit în jurul 
partidului comunist, al Comi
tetului său Central, înfăptu
iește neabătut linia stabilită 
de partid, de ridicare continuă 
a patriei spre o viață îmbelșu
gată șl fericită.

Congresul al IX-lea, a spus 
vorbitorul, a trasat un vast 
program de înflorire a patriei, 
în centrul căruia se află con
tinuarea neabătută a politicii 
de industrializare, baza dez
voltării întregii economii, a 
asigurării independenței și su
veranității naționale a Româ
niei socialiste. In realizarea a- 
cestui program, minerilor din 
Suceava, celor ide la Leșul Ur
sului și Tarnița le revin sar
cini mari. în viitorii cinci ani, 
dumneavoastră veți da patriei, 
față de realizările actuale, o 
cantitate dublă de minereu — 
cupru, plumb, zinc și pi
rită. Astfel, veți aduce o 
contribuție de seamă la dez
voltarea economiei naționale.

Ne propunem fapte minu
nate, tovarăși ! Cele realizate 
pînă acum sînt o dovadă a ca
pacității de care dispunem, a 
forțelor noastre. Vom îndepli
ni programul elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului, 
în 1970, țara noastră va fi mai 
bogată, nivelul de trai al oa
menilor muncii va crește și 
mai mult, ne vom apropia cu 
încă o etapă importantă de 
desăvîrșirea construcției so
cietății socialiste, vom ridica 
România pe noi culmi ale civi
lizației și progresului.

Succesele în ridicarea eco
nomiei, culturii și științei în
tăresc națiunea noastră socia
listă, aduc o contribuție de 
preț la întărirea comunității 
țărilor socialiste din care face 
parte și România, la întărirea 
forțelor care luptă pentru pace 
și socialism în întreaga lume.

Ceea ce avem de realizat 
cere noi eforturi. Dar esențial 
și caracteristic pentru poporul 
nostru, pentru orînduirea 
noastră este că dispunem de 
capacitatea necesară pentru a 
asigura mersul continuu îna
inte, în toate domeniile de ac
tivitate. Desigur, nu va fi ușor 
să înfăptuim cele ce ne-am 
propus pentru următorii cinci 
ani. Trebuie însă să ne con
centrăm eforturile pentru în
făptuirea tuturor prevederilor 
Congresului al IX-lea, astfel 
vom asigura bunăstarea tutu
ror celor ce muncesc, înflori
rea națiunii noastre socialiste.

Vă urez din toată inima noi 
succese în muncă, multă feri
cire dumneavoastră si familii
lor dumneavoastră și vă rog 
să-mi dați voie să închei cu 
salutul de miner: „Noroc 
bun“ l

Cuvîntarea secretarului ge
neral al C.C. al P.C.R. a fost 
subliniată de îndelungi aplau
ze și urale. Minerii au ova
ționat puternic pentru Parti
dul Comunist Român și Comi
tetul său Central.

...Pe drumul spre Suceava, 
prin toate localitățile străbă
tute, în sate și orașe, mii și 
mii de oameni formează un 
nesfîrșit culoar viu. Aclama
țiile nu mai contenesc. Ele iz
bucnesc sincer, din toată ini
ma, ca adevărate flori de 
bucurie, ale dragostei ne
țărmurite față de partid.

...Din nou la Suceava. Con
ducătorii de partid și de stat 
vizitează Institutul pedagogic, 
nouă și importantă instituție 
de învăță mînt superior, care 
va da în acest an prima pro
moție de absolvenți în marea 
lor majoritate veniți din raioa
nele regiunii Suceava. O mare 
mulțime de studenți salută cu 
căldură pe conducători. Ei sînt 
întîmpinați de prof. dr. Jean 
Livescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, prof. dr. Con
stantin Cipraga, rectorul insti
tutului, numeroase cadre di
dactice. După ce vizitează u- 
nele laboratoare și biblioteca 
institutului, oaspeții înscriu în 
cartea de onoare : „Cu prile
jul vizitei făcute la Institutul 
pedagogic din Suceava, felici
tăm călduros conducerea insti
tutului. cadrele didactice, pri
ma promoție de absolvenți și 
urăm tuturor studenților suc
cese la învățătură și multă fe
ricire“.

La despărțire, după ce stu
denții intonează tradiționalul 
imn universitar „Gaudeamus 
igitur", tovarășul Nicolae

Ceaușescu urează profesorilor 
și studenților mult succes în 
activitatea științifică și la în
vățătură, subliniind că institu
tul are mari perspective de 
dezvoltare. Studenții, a spus 
secretarul general al Comite
tului Central al partidului, au 
înalta îndatorire patriotică de 
a se pregăti temeinic spre a 
deveni buni profesori, punîn- 
du-și tot talentul, toată capa
citatea în slujba înfloririi pa
triei.

Conținuîndu-și vizita, con
ducătorii de partid și de stat 
poposesc în Lunca Sucevei la 
Combinatul de industrializare 
a lemnului și Combinatul de 
celuloză și hîrtie. Urale 
nesfîrșite răsună pînă departe 
în lunca rîului. Oaspeții sînt 
salutați de tovarășii Mihai 
Suder, ministrul economiei fo
restiere, Aurel Groapă, ad
junct al ministrului indus
triei chimice, de directorii și 
inginerii șefi ai celor două 
combinate și de reprezentanți 
ai organelor locale de partid.

La pavilionul tehnico-admi- 
nistrativ al Combinatului de 
industrializare a lemnului, în 
fața machetelor, ing. Nicolae 
Răducu, directorul acestui 
combinat, și ing. Victor Sen- 
chea, director general al Com
binatului de celuloză și hîrtie, 
descriu profilul celor două în
treprinderi de prelucrare și 
valorificare a lemnului.

în principalele secții ale 
Combinatului de celuloză și 
hîrtie, care prelucrează anual 
circa 500 000 mc. material 
lemnos, gazdele dau explica
ții amănunțite cu privire la 
procesul tehnologic complet 
automatizat. în 1970, acest 
combinat, care produce acum 
50 000 tone celuloză și 60 000 
tone hîrtie, 150 milioane saci, 
5 000 tone pungi, își va dubla 
capacitatea, realizînd aproxi
mativ o treime din producția 
de hîrtie a țării. Oaspeții se 
opresc în fața unor mașini și 
agregate, la standurile pe care 
sînt expuse produsele combi
natului.

La întrebarea, secretarului 
general al C.C. al P.C.R. cu 
privire la calitatea produselor, 
directorul general arată că 
anul trecut calitatea unor pro
duse a lăsat de dorit. Acum 
stăm mai bine. Credem că so
luțiile stabilite de cadrele noa
stre vor rezolva pe un plan 
superior această problemă. 
Ceea ce am realizat pînă a- 
cum în direcția unei calități 
superioare s-a reflectat de 
altfel și în cererile sporite, 
primite din străinătate pen
tru produsele noastre.

în timpul vizitei, conducăto
rii de partid și de stat au re
luat discuția începută în fața 
machetei cu privire la eficien
ța economică a investițiilor, 
recomandînd folosirea cu ma
ximum de grijă gospodăreas
că a sumelor prevăzute pentru 
lucrări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că în întreprindere 
există spațiu nefolosit și reco
mandă să fie întocmit un plan 
de măsuri de către comitetul 
regional, împreună cu Minis
terul și cu conducerea între
prinderii în vederea folosirii 
la maximum a spațiului exis
tent. Să nu construim alte 
spații, subliniază el, fără să 
vedem întîi cum Ie putem va
lorifica, cu maximum de efi
ciență, pe cele existente.

Tovarășii Gheorghe Apostol 
și Emil Bodnaraș recomandă 
cadrelor tehnice să studieze și 
problema folosirii la maximum 
a mașinilor, să descopere noi 
modalități pentru reducerea 
prețului de cost al produselor.

în continuare, se vizitează 
fabricile de plăci fibro-lem- 
noase și de mobilă ale Combi
natului de industrializare a 
lemnului.

Revenind la problema utili
zării judicioase a spațiului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
arată că dacă n-ar fi fost lă
sate porțiuni de teren prea 
largi între construcții, lungi
mea conductelor și a altor in
stalații s-ar fi redus la jumă
tate. Este necesar să luăm 
combinat cu combinat și să 
vedem cum se poate folosi mai 
bine spațiul — indică secre
tarul general al C.C. al P.C.R., 
adresîndu-se ministrului eco
nomiei forestiere și reprezen
tanților Ministerului Industri
ei Chimice. Să fie revăzute în 
acest spirit toate proiectele 
pentru a se reduce investiții
le.

în continuarea vizitei, oas
peții sînt informați că, datori
tă străduințelor depuse de 
muncitori, calitatea plăcilor 
a depășit prevederile planu
lui, aceste produse fiind soli
citate în 22 de țări. Apreciind 
rezultatele obținute, conducă
torii de partid atrag totodată 
atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți în continuare fini
sajul și de a reduce greutatea 
mobilei produse.

Despărțindu-se de munci
tori, oaspeții le urează noi 
succese, își exprimă convin
gerea că ei vor realiza produse 
tot mai bune și mai ieftine.

Urmează apoi o scurtă vizi
tă la întreprinderea de repa
rații auto. Referindu-se la so
luțiile adoptate în realizarea 
acestui nou obiectiv industrial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atrage atenția că prin folosi
rea elementelor ușoare, prefa
bricate s-ar fi putut realiza o 
construcție care să folosească 
tot așa de bine destinației, dar 
care ar fi costat mai ieftin.

Din Lunca Sucevei, coloana 
de mașini urcă spre istorica 
cetate a Iui Ștefan cel Mare. 
Urcușul spre cetate este flan

cat, ca și odinioară, de sute de 
călăreți cu sulițe și scuturi, 
amintire a vitezei cavalerii 
moldovenești care și-a scris 
hrisoavele de biruință în ne
numărate bătălii. Pămîntul du
duie sub copitele cailor, iuțiți 
de pinteni și de chiotele flă
căilor cu bunde înflorate și 
cușme albe și negre, care îi 
conduc pe oaspeți pînă la ma
rea poartă. Sună cornul. 
Lîngă falnicele ziduri, pe coli
nele vecine, s-au ridicat alte 
ziduri vii, miile și miile de su
ceveni care salută cu urale in
trarea oaspeților la vechiul 
scaun.

Niciodată și nimeni n-a 
putut cucerii cu armele a- 
ceste ziduri. Pînă și oș- 
tile lui Mahomed al II-Iea, 
cel ce cucerise cetatea Bi
zanțului, s-au izbit zadarnic 
de zidurile cetății lui Ștefan, 
căreia îi dădeau tărie de ne
clintit vitejia și dragostea de 
țară a oștenilor moldoveni.

Conducătorii de partid și de 
stat recomandă ca acest loc 
cu relicvele lui, să se 
bucure de toată atenția cerce
tătorilor, pentru a deveni un 
centru de interes general, o 
școală a patriotismului și a 
mîndriei pentru tradițiile 
noastre glorioase. Oaspeții se 
îndreaptă spre platforma de 
răsărit a cetății, de unde se 
deschide panorama întregii 
Suceve de azi. Miile de oameni 
s-au pus din nou în mișcare, 
uralele nu mai contenesc. Sînt 
pe buzele tuturor, cuvintele 
voievodului, în redarea măia
stră a lui Delavrancea, rostite 
acum de pe înălțimea unui 
crenel, chiar aici, în cetatea 
lui : „Țineți minte cuvintele 
lui Ștefan care, v-a fost baci 
pînă la adînci bătrînețe : Mol
dova n-a fost a străbunilor 
mei, n-a fost a mea, și nu este 
a voastră, ci a urmașilor voș
tri și a urmașilor-urmașilor 
voștri, în veacul veacurilor“.

Aici, pe aceste ruine, în mă
rețul și autenticul decor al ve
chii cetăți, se desfășoară acum 
un original spectacol — par
tea finală a piesei „Apus de

Întîlnirea cu activul 
de partid din regiunea 

Suceava
în încheierea vizitei în re

giunea Suceava, oaspeții s-au 
întîlnit cu activul de partid 
din regiune și au luat parte la 
o masă tovărășească. Au parti
cipat conducătorii organelor 
locale de partid și de stat, 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, conducători ai 
unor întreprinderi industriale 
și unități agricole socialiste, 
fruntași în muncă din uzine, 
fabrici și de pe ogoarele re
giunii, oameni de cultură și 
artă, ofițeri superiori.

Luînd cuvîntul tovarășul 
Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid, a 
arătat că pentru fiecare comu
nist, fiecare locuitor al regiu
nii Suceava, vizita conducăto
rilor de partid și de stat, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a constituit un fe
ricit prilej de a-și afirma pro
fundul atașament față de 
partid și politica sa datorită 
căreia toate regiunile țării 
trăiesc astăzi din plin bucuria 
înnoirilor socialismului.

Vorbitorul a arătat că ală
turi de emoționantele vestigii 
ale trecutului, care evocă file 
glorioase din istoria poporului 
român, în regiunea Suceava 
există astăzi importante obiec
tive industriale. Raportăm cu 
mîndrie conducerii partidului 
că în primele patru luni ale 
anului planul producției globa
le industriale a regiunii a fost 
îndeplinit, obținîndu-se pro
duse peste plan în valoare de 
peste 20 milioane de lei.

în continuare, vorbitorul a 
relevat succesele obținute în 
dezvoltarea agriculturii, în 
creșterea producției vegetale 
și în deosebi, în dezvolta
rea zootehniei, prin folosirea 
condițiilor deosebit de favora
bile pe care le oferă regiunea. 
Realizări importante au fost 
obținute în dezvoltarea învă- 
țămîntului și a vieții cultural- 
artistice. în cursul cincinalului 
alte înnoiri își vor pune am
prenta pe configurația social- 
economică a Moldovei de 
Nord.

Permiteți-ne încă o dată, a 
arătat vorbitorul, să vă mul
țumim din toată inima pen
tru vizita făcută în regiunea 
Suceava, pentru îndrumările 
prețioase pe care ni le-ați dat. 
Ne angajăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, dragi oaspeți, ca, 
prin întreaga noastră muncă, 
noi, locuitorii regiunii Sucea
va, în frunte cu organizația 
regională de partid, avînd pes
te 55 000 de membri, să fim 
demni de gloriosul trecut al 
acestor meleaguri românești, 
să ne aducem din plin contri
buția la desăvîrșirea construc
ției socialiste în țara noastră.

A vorbit apoi ing. Nicolae 
PMducu, directorul combina
tului de industrializare a 
lemnului din Suceava. Colec
tivul combinatului de indus
trializare a lemnului, a spus 
el, raportează cu acest pri
lej conducerii de partid că a 
depășit planul pe crimele 4 
luni ale anului. Combinatul 

soare“ prezentată de un co
lectiv al Teatrului de stat Bo
toșani. Se aud ample acorduri 
o puternică formație corală 
intonează melodia „Altarul 
mînăstirii Putna“ de Ciprian 
Porumbescu.

...De la Suceava secolului al 
XV-lea oaspeții se reîntorc în 
Suceava nouă. La sediul Sfa
tului popular regional, condu
cătorii de partid și de stat se 
opresc să discute cu reprezen
tanții organelor locale, în fața 
machetei și a planurilor de 
sistematizare, despre Suceava 
viitorului. Potrivit schiței de 
sistematizare a orașului — 
prezentate oaspeților — în ju
rul străvechilor monumente 
se vor grupa alte construcții, 
noul cartier ce se va forma în 
următorii ani la Zamca — în 
preajma unei mînăstiri vesti
te prin arhitectura sa — va 
domina înălțimea în fața că
reia se deschide, în toată fru
musețea ei, valea Sucevei.

în legătură cu viitoarele 
construcții, secretarul general 
al C.C. al partidului recoman
dă ca proiectele să prevadă cel 
puțin 4 500 metri patrați de 
construcții pe hectar.

— Aceasta va însemna și 
construcții pentru apă și cana
lizare mai economicoase, re
marcă tovarășul Gheorghe 
Apostol.

Un interes deosebit au stîr- 
nit proiectele pentru o casă de 
cultură, fiind apreciate solu
țiile ingenioase preconizate. 
Casa de cultură să o amplasați 
în centru, spune tovarășul 
Ceaușescu. Fiecare oraș tre
buie să aibă un centru al său 
reprezentativ. Secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R. apreciază 
că în orașul Suceava s-au rea
lizat construcții frumoase, că 
planul de sistematizare cu
prinde o serie de soluții valo
roase. Firește mai sînt proble
me de economicitate care tre
buie și mai mult avute în ve
dere în calculul specialiștilor.

La despărțire, conducătorii 
de partid și de stat urează 
succes în munca proiectanților 
și constructorilor Sucevei so
cialiste.

sucevean valorifică în mod 
superior masa lemnoasă din 
regiune, dîndu-i noi întrebuin
țări, transformînd-o în pro
duse mult solicitate pe piața 
internă și externă. Conștient 
de întreaga răspundere ce-i 
revine, colectivul nostru va a- 
plica indicațiile prețioase pri
mite în cursul vizitei dv., și va 
munci cu abnegație pentru 
realizarea sarcinilor trasate 
de Congresul al IX-lea al 
partidului.

Cu multă bucurie și adîncă 
recunoștință am primit vizita 
dv., iubiți conducători de 
partid și de stat, aici în inima 
Sucevei, simbolul vitejiei și 
demnității străbune, orașul, 
care, în anii noștri plini de mă
rețe înfăptuiri, îmbracă tot 
mai mult haina unor înnoi
toare prefaceri, a spus în cu
vîntul său prof. Alexandru 
Vasilescu, prorector al Insti
tutului pedagogic. Vorbitorul 
a arătat apoi că prin înfiin
țarea Institutului pedagogic, 
în anul 1963, Suceava a deve
nit cel de-al 15-lea centru uni
versitar al țării. Acest eveni
ment. de o adîncă semnifica
ție, a prilejuit un sentiment de 
legitimă mîndrie pentru în
treaga regiune. Sîntem fericiți 
că vizita dv. coincide cu pri
mele rezultate ale muncii 
noastre — prima promoție de 
absolvenți pe care, ne-am stră
duit să o pregătim cît mai te
meinic pentru munca didacti
că și pentru viață. Noi soco
tim că munca noastră nu s-a 
terminat aici. Vom urmări cu 
toată atenția activitatea ab
solvenților, felul în care cele 
învățate pe băncile acestui in
stitut sînt aplicate în viață.

Suceava, regiunea care a 
dat pe luceafărul poeziei ro
mânești, Mihai Eminescu, pe 
Ciprian Porumbescu și George 
Enescu, pe Dimitrie Onciul, pe 
Nicolae Iorga, Grigore Antipa, 
pe Octav Băncilă și Ștefan 
Luchian, și pe atîția alți mari 
cărturari, are încă numeroase 
resurse și potențe a căror va
lorificare pot constitui pagini 
de înalt patriotism, de etică 
profesională și cetățenească. 
Călăuziți de partid, noi, cadrele 
didactice, intelectualii din a- 
ceastă parte a țării nu ne vom 
precupeți eforturile pentru a 
continua și a fi demni de 
marea operă a înaintașilor 
noștri.

A luat apoi cuvîntul Mihai 
Gusiev, membru de partid din 
ilegalitate. Pentru noi, vechi 
membri de partid, a spus el. 
este o mare satisfacție să ve
dem astăzi împlinite visele și 
năzuințele pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai poporului, să trăim 
în anii cînd partidul este mai 
puternic ca oricînd, înconjurat 
cu dragoste si urmat cu ne
clintită încredere de întregul 
nostru popor. Sîntem mîndri 
că avem un partid atît de pu
ternic. cu o conducere încer
cată, legată trun și suflet de 
popor, care a făcut față cu 
succes la cele mai grele exa
mene ale istoriei.

Mulțumind din inimă con

ducerii partidului pentru a- 
tenția ce ni se acordă nouă, 
membrilor de partid mai în 
vîrstă, vă asigurăm că vom 
depune toate eforturile, vom 
folosi toate cunoștințele și ex
periența noastră pentru a con
tribui la realizarea mărețelor 
sarcini pe care Congresul al 
IX-lea al partidului le-a pus 
în fața întregului popor.

Președinta Comitetului re
gional al femeilor, prof. Ale
xandrina Ionescu a scos în 
evidență rolul activ al femei
lor care muncesc în fabrici și 
uzine, în unitățile agricole so
cialiste, pe tărîm obștesc și 
social-culturale, contribuind la 
transformările înnoitoare pe 
care le cunoaște această parte 
a țării în anii socialismului. 
Sîntem profund recunoscătoa
re partidului, care ne-a creat 
condiții minunate pentru a ne 
aduce aportul la dezvoltarea 
regiunii și orașului nostru, la 
înflorirea scumpei noastre pa
trii.

A vorbit apoi primul secre
tar al Comitetului regional 
U.T.C., Constantin Stoica. Pla
iurile care l-au inspirat pe 
marele Eminescu, acolo unde 
odinioară au răsunat primele 
acorduri ale baladei lui Ci
prian Porumbescu și ale Rap
sodiei române a lui George 
Enescu, v-au întîmpinat, dragi 
conducători de partid și de 
stat, într-un vestmînt nou, do
minat de mărețele construcții 
industriale și social-culturale 
la care tineretul și-a adus con
tribuția. Călăuziți de însufle- 
țitoarele hotărîri ale celui de 
al IX-lea Congres al partidu
lui, de îndemnul și indicațiile 
prețioase pe care dv. tovarășe 
Ceaușescu ni le-ați dat la Con
gresul organizației revoluțio
nare de tineret, ne vom inten
sifica eforturile pentru educa
rea tineretului din regiunea 
noastră în spiritul tradițiilor 
glorioase de luptă ale poporu
lui român, ale clasei noastre 
muncitoare.

Dorind să-și exprime senti
mentele de profundă dragoste 
și recunoștință față de partid, 
de conducerea sa, a spus Mi
hai Gavriliuc, .președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție din comuna Verești, 
mulți dintre membrii coopera
tivei noastre de producție au 
venit la întîlnirea pe care dv., 
tovarășe Ceaușescu și ceilalți 
dragi oaspeți, ați avut-o cu 
țăranii cooperatori din comuna 
Dumbrăveni. Cuvintele calde și 
aprecierile pe care le-ați rostit 
la adresa țărănimii noastre, 
îndemnul de a nu ne precupe
ți eforturile în munca pentru 
dezvoltarea agriculturii ne fac 
să muncim cu și mai multă 
hărnicie pentru înfăptuirea 
politicii partidului nostru iu
bit de ridicare continuă a sa
tului românesc, de făurire a 
unui trai îmbelșugat și fericit 
al poporului nostru.

Primit cu puternice aplauze, 
a luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Timp de două zile a spus 
vorbitorul, ne-am întîlnit cu 
activiști de partid și de stat, 
cu un număr mare de comu
niști, cu zeci de mii de locui
tori ai frumoasei dumneavoas- 
tre regiuni și,, aș putea spune, 
cu toți locuitorii orașului Su
ceava. Ne-am întîlnit cu locui
torii din Botoșani, Cîmpulung, 
Gura Humorului,, Rădăuți, 
cu țărani din zeci de sate, 
cu muncitori din multe în
treprinderi, cu mineri, chi- 
miști, lucrători din indus
tria lemnului, textiliști. Peste 
tot am putut vedea entuzias
mul și elanul cu care oamenii 
muncii înfăptuiesc politica 
partidului de dezvoltare a eco
nomiei, științei, culturii. Vă 
transmit dumneavoastră, tutu
ror comuniștilor, oamenilor 
muncii, locuitorilor orașului și 
regiunii Suceava un salut 
călduros din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român.

Regiunea Suceava ,a obținut 
în ultimii ani rezultate de 
seamă. S-au ridicat multe în
treprinderi și combinate noi, 
mîndrie nu numai a regiunii 
dumneavoastră, dar și a între
gii țări. E firesc ca la o întîl- 
nire cu activul de partid, să 
remarc că la aceste întreprin
deri minunate, cu oameni mi
nunați, cu o tehnică înaintată, 
mai sînt și lucruri care nu 
s-au înfăptuit. Astfel un cal
cul sumar ne arată că Ia Com
binatul de celuloză și hîrtie și 
la Combinatul de industrializa
rea lemnului, pe spațiul exis
tent s-ar putea obține o pro
ducție cu 50 la sută mai mare. 
Aș dori să remarc că alta este 
situația la uzina textilă din 
Botoșani, unde spațiul e folo
sit eficient. Aceasta dovedește 
că ministerul de resort și con
ducerea unității au înțeles că 
pe lîngă creșterea productivi
tății și ridicarea calității este 
necesar să se ocupe și de efica
citatea economică, ceea ce nu 
au făcut nici Ministerul Chi
miei. nici Ministerul Econo
miei Forestiere. Subliniem 
aceasta pentru că trebuie să 
luăm măsuri ca, în toate între
prinderile pe care le constru
im, atît spațiul cît și mașinile 
să fie folosite la maximum.

Numai pe această cale vom 
asigura ca investițiile să a- 
ducă maximum de eficacitate. 
Comitetelor de partid regional 
și orășenesc le revine sarcina 
să se ocupe mai îndeaproape 
de această problemă.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Am văzut culturile de 
cereale ne-am întîlnit și am 
discutat cu cooperatori din 

mai multe comune ; trebuie să 
spunem că și în domeniul a- 
griculturii s-au obținut în ul
timul timp rezultate bune. Am 
vizitat Institutul pedagogic, 
o instituție tînără, cu re
zultate și cu perspective 
frumoase. De asemenea și 
teatrul din Botoșani. Im
presiile noastre după vizi
tele făcute, după întîlnirile și 
discuțiile avute în regiunea 
dumneavoastră sînt foarte 
bune. Ați obținut realizări 
mari, așa cum s-a obținut de
altfel în toate regiunile țării. 
Aceste realizări au făcut 
ca patria noastră să se ridice 
astăzi pe o treaptă superioară, 
să-și propună sarcini și mai 
mari în desăvîrșirea construc
ției socialismului. Atît regiu
nea cît și orașul Suceava au 
căpătat o înfățișare nouă. 
Factorul hotărîtor al acestor 
transformări înnoitoare a fost 
înfăptuirea politicii de indus
trializare socialistă, urmată 
neabătut de întregul nostru 
popor. Pe această bază s-a 
dezvoltat agricultura, întreaga 
economie, a crescut nivelul de 
viață al celor ce muncesc. 
Prin realizările obținute, 
oamenii muncii din regiu
nea Suceava au contribuit 
la mersul înainte al întregii 
țări, au adus o contribuție de 
seamă la victoria socialismu
lui în patria noastră. Aș dori 
cu acest prilej să felicit acti
vul de partid, pe comuniști, pe 
toți oamenii muncii, pe cetă
țenii regiunii și orașului Su
ceava pentru succesele dobîn- 
dite.

Suceava are vechi tradiții de 
luptă pentru eliberarea socia
lă și națională. Vizitînd a- 
ceastă parte a României so
cialiste, am adus un omagiu 
lui Ștefan cel Mare, voievod al 
Moldovei, și am putea spune 
al tuturor românilor, care 
timp de aproape 50 de ani a 
ținut sus steagul luptei pentru 
neatîrnare, contribuind ca Ro
mânia să existe și să se înalțe 
tot mai mîndră spre soare. 
Atît Ia cetatea din Suceava, cît 
și la Mînăstirea Putna ni 
s-a vorbit cu entuziasm de 
trecutul de luptă al acestei 
părți a țării noastre. La ceta
tea dc scaun ni s-a vorbit des
pre distrugerile care au avut 
loc și despre preocuparea de 
a păstra și restaura acest mo
nument istoric, pentru a înfă
țișa oamenilor muncii trecu
tul minunat de luptă al po
porului. Desigur tovarăși, as
tăzi nu mai ridicăm asemenea 
cetăți. Ridicăm însă noi cetăți 
care nu vor mai putea fi dis 
truse de nimeni. Cetățile 
noastre sînt industria, agricul
tura, știința și cultura. Un 
popor care are o industrie pu
ternică, o agricultură puterni
că, o știință și o cultură îna
intată va dăinui peste veacuri 
și nu va putea fi niciodată în- 
frînt.

Am ținut să aducem omagiul 
nostru memoriei marelui poet 
național Mihai Eminescu ace
la care, o dată cu opera sa li
terară, a făcut să apară pe 
bolta culturii românești un 
astru ce va străluci în veci de 
veci, revărsînd lumina și căl
dura în sufletele oamenilor, al 
poporului nostru. Aducem, de 
asemenea, un omagiu lui Ci
prian Porumbescu, George 
Enescu, care au făcut să răsu
ne melodia duioasă a muzicii 
românești în întreaga țară și 
pe toate continentele lumii, 
melodie care arată ce suflet 
minunat are poporul român. 
N-am putea să nu reamintim 
memoria lui Nicolae Iorga, isto
ric și patriot care prin activi
tatea sa a adus o contribuție 
de seamă la cunoașterea tre
cutului poporului nostru.

Suceava, regiune a patriei 
noastre. Bucovina, a dat mulți 
oameni de seamă. Cinstind 
memoria lor prețuim tot ce 
a fost bun în trecutul poporu
lui nostru. Fără acest trecut 
n-ar exista nici prezentul, și 
n-am putea făuri nici viitorul. 
Socialismul, comunismul, se 
bazează pe tot ce omenirea a 
dat mai bun în toate dome
niile.

Partidul nostru este conti
nuatorul a tot ce are mai bun 
poporul român, al tuturor 
tradițiilor progresiste de luptă 
pentru libertate socială și na
țională. Aplicînd în mod crea
tor învățătura marxist-leni
nistă, bazîndu-se pe studierea 
atentă a condițiilor concrete 
din țara noastră, ținînd seama 
de legile obiective ale dezvol
tării societății, partidul elabo
rează linia sa politică ce co
respunde pe deplin interese
lor vitale ale întregului nostru 
popor.

Directivele Congresului al 
IX-lea au trasat sarcini mari 
privind dezvoltarea în anii ur
mători a economiei, a întregii 
noastre societăți socialiste. 
Perspective mari se deschid și 
pentru regiunea Suceava. în
treprinderile existente se vor 
dezvolta, se vor construi alte
le noi. La sfîrșitul cincinalului 
numărul salariaților din regiu
nea Suceava va crește cu încă 
29 000—30 000 de oameni. Se 
va dezvolta, de asemenea, a- 
gricultura, se va îmbunătăți 
baza ei tehnică, cooperativele 
vor primi mai multe îngră
șăminte, mai multe semințe 
selecționate. Așa cum au spus 
aici mai mulți tovarăși, vor fi

mai bine valorificate condițile 
optime existente în regiune, 
atît pentru creșterea produc
ției de cereale cît și a produc
ției animaliere. Se vor îmbu
nătăți și condițiile de locuit în 
regiune. Dacă nu mă înșel, se 
prevede ca în acești ani să se 
construiască circa 8 000 de noi 
apartamente, ceea ce nu este 
puțin. Se prevede dezvoltarea 
învățămîntului de toate grade
le, a activității culturale. După 
cum vedeți, tovarăși, regiunea 
Suceava, ca de altfel întreaga 
țară, are perspective frumoase 
de dezvoltare. Partidul nostru 
consideră că politica de con
strucție a socialismului presu
pune dezvoltarea industriei, a- 
griculturii, științei și culturii 
în toate regiunile, în toate ra
ioanele patriei noastre, în așa 
fel ca toți oamenii muncii, în
tregul popor, să se bucure de 
binefacerile civilizației și pro
gresului. Realizarea prevede
rilor stabilite de Congresul 
IX nu va fi deloc ușoară. Sînt 
necesare eforturi, va trebui să 
depunem o activitate intensă. 
Trăgînd învățăminte din lip
surile^ care le-am avut în tre
cut să construim mai bine, cu 
o mai mare eficacitate eco
nomică.

Arătînd că în cursul cinci
nalului, peste 27 la sută din 
venitul național va fi alocat 
acumulărilor, vorbitorul a 
spus : Este un efort mare pe 
care îl facem. Subliniez a- 
cest lucru pentru a înțelege 
de ce trebuie să gospodărim 
cu grijă fiecare leu. Aceasta 
este îndatorirea noastră — a 
partidului și statului, a tu
turor oamenilor muncii, stă- 
pîni pe întreaga avuție a 
țării,

Dezvoltînd economia, cultu
ra, ridicînd patria noastră pe 
o nouă treaptă, noi aducem o 
contribuție tot mai mare la 
întărirea întregului sistem so
cialist. Cu cît mai puternică 
este fiecare țară socialistă în 
parte, cu atît mai puternic 
este sistemul socialist, cu atît 
mai mare va fi atracția pe 
care o exercită socialismul în 
lume. România militează pen
tru. întărirea unității țărilor 
socialiste. pentru întărirea 
forțelor care se opun impe
rialismului și războiului și 
care, cu cît vor fi mai pu
ternice și mai unite vor a- 
sigura menținerea păcii în 
lume.

Ne revine sarcina nouă, tu
turor, întregului nostru activ 
de partid și de stat, de a 
păstra permanent și întări 
continuu legăturile cu oame
nii muncii, cu toți cetățenii 
patriei noastre. Cu cît mai 
puternice vor fi aceste le
gături, cu atît mai sigur va 
fi mersul nostru înainte. ,

în continuare. tovarășul 
Ceaușescu a mulțumit organi
zatorilor spectacolului de la 
Ruina, colectivului de actori 
de la Botoșani, care au evo
cat cu măiestrie momente din 
istoria patriei, au redat fru
musețile folclorului. Aveți, 
tovarăși, după cum am văzut 
minunați oameni de artă și le 
urez să creeze mai mult și 
mai bine, să păstreze perma
nent legătura cu poporul, nu
mai astfel putînd să se ridice 
pe culmile cele mai înalte ale 
artei.

Pentru primirea entuziastă 
și manifestarea călduroasă la 
adresa partidului nostru, mul
țumesc tuturor locuitorilor o
rașelor, satelor din regiunea 
Suceava care ne-au întîmpi
nat cu atîta bucurie. Noi ve
dem în aceasta o manifestare 
a încrederii în partidul comu
nist. în politica sa 
leninistă, 
poporului 
continue 
socialiste.
tovarăși, că după vizita și în
tîlnirile avute în Iași și în Su

marxist- 
fericirii 
întăririi 
noastre 

vă spun,

închinată 
român, 

a națiunii 
Trebuie să

ceava cu oamenii muncii sîn
tem mai întăriți în hotărîrea 
noastră de a nu precupeți nici 
un efort pentru a servi cit 
mai bine interesele partidului 
și poporului. Aceasta este în
datorirea fiecărui comunist, a 
fiecărui om al muncii, căruia 
patria și partidul i-au încre
dințat munci de răspundere.

Ridic paharul pentru po
porul nostru, minunat con
structor al socialismului, pen
tru partidul nostru, pentru oa- 
menii muncii din Suceava, din 
această parte a țării noastre, 
Bucovina. Urez tuturor multe 
succese și fericire. Să trăiți, 
tovarăși !

★
Ora 20,00, gara Suceava 

nord. Aceste zile de rodnic 
popas pe meleagurile Sucevei 
sînt încununate de o grandi
oasă manifestare a entuzias
mului popular, a dragostei oa
menilor muncii de pe acest 
străvechi pămînt românesc 
față de Partidul Comunist 
Român, față de conducerea sa. 
Din bătrînii codri s-au rupt 
cele mai tinere ramuri și din 
grădini flori proaspete ce trec 
din mînă în mînă pînă la fe
reastra vagonului, unde se 
află conducătorii de partid și 
de stat, care își iau rămas 
bun de la harnicii și entuziaș
tii locuitori ai pămînturilor 
sucevene.



Pe o vreme burzuluită, 
ploioasă, la baza nautică 
studențească Tei, s-au des
fășurat duminică întrece
rile din cadrul finalelor 
campionatelor universitare 
de canotaj și caiac-canoe, 
faza pe centrul universitar 
București. Întrecerile au 
fost dîrze, pasionante. La 
proba de schif simplu pri
mele trei locuri au fost 
ocupate de reprezentantele 
Universității: Marilena
Mureșan, Teodora Deftu, 
Zenovia Lungu. In a doua 
probă, 4 + 1 universală 
primele 3 locuri au re
venit sportivelor de la 
Universitatea, care, domi- 
nînd categoric probele fe
minine, au adus clubului 
lor cupa acordată de comi
sia pe centrul universitar.

Studenții s-au întrecut 
în 5 probe nautice. La schif

simplu a cîștigat Dorin 
Lăncrăjan, de la I.C.F., ur
mat în ordine de Radu 
Petrașcu, de la Universita
te și Mihai Rașeev de la 
Institutul Politehnic. Pro
ba de schif 4 + 1 a fost 
cîștigată de echipa Institu
tului politehnic. Cursa de 
4 + 1 universală a avut 
cea mai numeroasă partici
pare : cele 24 de echipaje 
înscrise la start au fost de
partajate pe trei serii, echi
pele finaliste obținînd re
zultatele următoare: 
I.C.F. 2. Universitatea 
Universitatea. La proba 
caiac simplu, din cei 
participanți, performanța 
cea mai bună a obținut-o 
Mihai Doară, I.C.F. In or
dine, după el, s-au clasat 
Paul Eftimescu — I.S.E., 
Mircea Sava — Politehni
ca. La caiac dublu, 
cele 10 echipe aliniate 
start locurile 
le-au ocupat reprezentanții 
I.C.F. iar locul trei Univer
sitatea. în clasamentul ge
neral tot Universitatea a 
condus și la băieți.

Ca valoare, concursul 
a fost de un nivel teh
nic ridicat, ca urmare 
a participării unor sportivi 
cunoscuți, cu o bună pregă
tire, cum ar fi de exem
plu : Dorin Lăncrăjan — 
I.C.F., campion la catego
ria de tineret, și campionii 
de juniori la schif 4 + 1: 
Iulan Buzică, Mihai Ogre- 
jan, Cornel Nastasescu și 
Viorel Giurgiu, Totodată, 
cu prilejul întrecerilor 
de duminică, s-au eviden
țiat cîteva elemente tine
re de perspectivă, cum ar 
fi Radu Petrașcu, în proba 
de schif. simplu, și compo
nenții echipajului
4 + 1, care au, sosit
5 zecimi de secundă 
echipa Institutului Poli
tehnic, clasată pe locul 1 
deținătoarea titlului și la 
campionatele universitare 
pe țară de anul trecut.
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1ĂNTERNA ROȘIE“

după 
etapelor 
catcgo-

consumarea 
campionatului 
riei A și I» la fotbal, ca 
și după îniîlnirile inter
naționale amicale, iubi
torii sportului, frecvenți 
și nedesmințiți specta
tori în tribunele stadio- 
nelor, adresează ziarului 
părerile, opiniile lor în 
legătură cu 
jocurilor și 
fotbaliștilor 
parte din loturile noa
stre reprezentative. Din
colo de nota ușor subiec
tivistă pe alocuri — fi
rească avînd în vedere 
că fiecare simpatizează 
cu echipa locală — o- 
piniile eelor din tribu
ne au darul de a veni 
prin sugestiile lor, în 
sprijinul federației de 
specialitate și a selecțio
nerilor reprezentative
lor naționale de fotbal. 
Judicioasele lor apre
cieri îndeamnă la o se
lecție obiectivă, realistă. 
De aceea și publicăm, 
mai jos, părerile a 10 
spectatori aflați în tri
bune la jocurile celei de 
a 22-a etape.

Iași : „înfrîngerea suferită de 
„tineret“ la Timișoara, în fața 
unei echipe învinse la ea 
acasă, plus acel 2-2 la Verona, 
trebuia să dea de gîndit. în- 
dîrjirea antrenorilor de a
schimba jucătorii de la un 
meci Ia altul, nu e bună. Cînd 
se va renunța la cooptarea 
lui Frățilă ? Văd printre 
selecționați, 
pe Cuperman, 
(C.S.M.S.), 
Pitești).

® SITAȘ 
lectrician, 
Ploiești : 
jocul Petrolul — Steagul roșu,

Turneul final a! campionatului masculin de baschet a furnizat partide deosebit de specta
culoase: o convingătoare invitație și o răsplată totodată adresată spectatorilor acestei 
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CORNEL IONESCU, Mi
nisterul Energiei Electrice : 
„Partidele de pe „23 August“ 
au scos în evidență forma sla
bă a unor selecționabili, 
frunte 
să fie 
pentru ceea ce ne-a 
duminică. Nunweiller III, pe 
linia ultimelor lui evoluții — 
slab, nesigur, Ghergheli, ne
convingător. Din cealaltă par
tidă, Rapid — Universitatea, 
i-am reținut pe Dumitriu (că 
merită atenție pentru Iotul A) 
Pexa și Bretan pe care-i pro
pun pentru lotul de tineret.

• ION MIHAILA — „Ta
bleta“ București: „Jocurile au 
fost slabe, 
foarte mult băieții 
U.T.A. care meritau 
tige cu un scor mai mare. E- 
chipa Dinamo e lipsită de for
ța de luptă și tehnica cunos

cute. Selecționabilii Pîrcălab, 
Ghergheli, Nunweiller III au 
avut evoluții neconvingă
toare. îi recomand, în schimb 
pe Dumitriu. și pe Marcu. 
N-ar fi rău dacă ne-am uita ce 
se mai întîmplă și prin „B“.

Saw/ modani
un sprint prelungit

Campionii republicani la box pe anul 1966 :
Categoriile : muscă — C. CIUCĂ, cocoș — N. GÎJU, pană 

— C. BUZULIUC, semiușoară — V. ANTONIU, ușoară — 
M. DUMITRESCU, semi-mijlocie — C. GHIȚĂ, mijlocie u- 
șoară — I. COVACI, mijlocie — GH. CHIVĂR, semigrea — 
_ --------- v MARIUȚAN.I. MONEA, grea — GHEORGHE FIAT CONSTATIN NOUR

Mateianu socotesc că și-ar găsi, 
și justifica locul în națională.

® ILIE TRAIAN, arbitru 
de fotbal Craiova: „Am fost 
plăcut impresionat de evolu
ția portarului Papuc care și 
de data aceasta a reușit un 
meci foarte bun, impunîn- 
du-se în rîndul portarilor de 
valoare. El merită să fie luat 
în evidență de Federația de 
fotbal în vederea unor even
tuale selecționări în lotul de 
tineret. O impresie bună a lă
sat craiovenilor și tînărul 
fotbalist orădean Vigu.

© CONSTANTIN PROTO- 
POPESCU, salariat Ia Centrul 
școlar al M.I.A. : „Mi-a plă
cut nespus de mult felul în 
care s-a comportat și de daca 
aceasta portarul Papuc. Noul 
promovat în echipa Știința, 
tînărul Silviu Stănescu, a evo
luat cu succes. De la oaspeți o 
bună impresie mi-a lăsat-o 
mijlocașul Vigu, jucător plin 
de vigoare, 
bună parte 
de calibru.

® ROM 
cooperator, 
Galați: „Sînt un vajnic susți
nător al „Siderurgistului“, dar 
ca orice susținător, am și eu 
crize 
cu 
mi-a 
jucat 
îndrăgit. Și mă 
antrenorii echipei naționale 
de tineret ar putea privi și 
spre Dunăre. E aici unul 
Neagu, (acum n-a jucat) care 
se pricepe să-i bage în spe- 
rieți pe mulți apărători.

o ING. MIRCEA BLIUC — 
Uzina metalurgică — Iași: 
„în cursul anului 1965 na
ționala a evoluat bine în me
ciurile de acasă și foarte slab 
în deplasare. Cauza ? Elanul 
la jocurile de pe teren propriu 
și emoția excesivă la cele în 
deplasare. Consider că în 
echipă lipsește o „persona
litate“ care să aibă capaci
tatea de a lua o acțiune, sau 
chiar un meci, pe cont propriu. 
Exemple în acest sens ? Bra
zilia îl are pe Pele, Spania îl 
are pe Gento etc.

• HORIA ZILIERU — poet

selecționații au fost puși în 
„datele“ unui joc anti-beton 
autentic, nu ca în întilnirile 
amicale, condiții în care Badea 
și Dridea, ca să mă refer nu
mai la atacanți, s-au descurcat 
greu, greu de tot... Echipa de 
tineret ? Să fie într-adevăr 
naționala în perspectivă. în 
ceea ce privește componenții 
ei, nu vreau să dau nume, dar 
argumentul prin care se jus
tifică chemarea în lot a unor 
jucători care nici în echipele 
de club nu dau randament, 
trezește zîmbete. Și după me
ciul de la Timișoara, zîmbete- 
le sînt amare“.

• NEAGU CONSTANTIN 
— O.C.L. Ploiești: „Punctul 
tare al Petrolului îl constituie 
apărarea, o linie de fundași 
plus portarul 
care poate și 
apere culorile, 
tocmai Boc nu 
rile selecționerilor. Luați 
adunați notele acordate 
veți vedea că e cel mai 
stant jucător. — 
națională e chiar o necesitate, 
nu numai o soluție. Popa și 
Hălmăgeanu sînt de mult 
depășiți de un joc căruia nu-i 
mai pot face față decît parțial. 
Repet, să nu-1 „descoperim“ 
pe Boc tocmai la 28 de ani, ca 
pe Mihai

• EMIL
Teatrul de Stat Constanța: 
„Am fost unul din cei 10 000 
de spectatori care au plecat 
dezamăgiți de la meciul Farul 
—Steaua. Meciul, propriu-zis, 
a fost o... parodie de fotbal. 
Am plecat cu o groaznică du
rere de cap. Mă întreb cum e 
posibil ca o formație de talia 
echipei Steaua să practice un 
joc de o asemenea calitate 
scăzută cînd se știe bine că 
nu mai puțin de 8 jucători : 
D. Popescu, Hălmăgeanu, S. 
Avram, Crăiniceanu Suciu (la 
seniori). D. Nicolae, Petescu și 
Sătmăreanu (la tineret) sînt 
chemați să apere culorile țării. 
Toți aceștia, duminică, au 
jucat, după părerea mea, sub 
orice critică. Forma lor slabă 
nu-i recomandă pentru a fi 
selecționați în echipele repre
zentative.

Mihai Ionescu, 
trebuie să ne 
Nu știu de ce 

intră în vede- 
Și 
Și 

con- 
Boc în echipa

eveni- 
anului 
seara, 

cunoscuți noii

Cel mai Important 
ment pugilistic intern al 
s-a încheiat sîmbătă 
cînd au fost 
campioni ai țării. în marea lor 
majoritate, cei 20 de finaliști 
și-au apărat șansele cu o deo
sebită ardoare, dînd loc unor 
dispute ce cu greu pot fi uita
te. Despre aceste finale, des
pre perspectivele boxului ro
mânesc am ținut să aflăm pă
rerea cîtorva dintre antrenorii 
și arbitrii prezenți la ultimele 
întreceri ale campionatelor.

GHEORGHE FIAT (maestru 
emerit al sportului): „Meciu
rile din campionat s-au ridicat 
la un bun nivel tehnic și au 
dat cîștig de cauză boxerilor 
care au împletit cel mai bine 
cele două componente esenția» 
le: tehnica și combativitatea. 
M-a surprins în mod plăcut 
evoluția unor tineri, încă din 
etapa de

Am urmărit cu atenție com
portarea tinerilor Sasu — 
orașul Gh. Gheorghiu - Dej, 
Nedelcea — Reșița, Ma- 
tius — Baia Mare, Gorea — 
Reghin, Bădoi — București, 
Constantinescu — Craiova care, 
sînt convins, se vor număra în 
curînd printre fruntașii sportu
lui cu mănuși. De altfel și la 
finalele campionatelor de ju
niori, disputate recent în sala 
Floreasca, „generația nouă" de 
pugiliști mi-a lăsat o excelen
tă impresie.

CONSTANTIN NOUR (antre
nor emerit): La ora actuală 
dispunem de un lot valoros de 
boxeri tineri, atleți perfecți, 
care, în continuare, au nevoie 
de o pregătire superioară. Dacă 
vor fi încredințați unor antre
nori pricepuți, tinerii noștri 
vor putea face față, în curînd, 
oricărui adversar. Corectarea 
procedeelor tehnice este prima

condiție care se cere unui bo
xer tînăr, pentru a deveni un 
adevărat scrimer al ringului. 
La noi, la Dinamo, depunem 
multe eforturi în acest sens, 
convinși fiind că boxul mo
dern este un sprint prelungit. 
Ce înseamnă- aceasta ? Am vi
zionat ultimele campionate eu
ropene, disputate anul trecut 
la Berlin. Campionii care do
mină boxul european au acțio
nat ca învingători chiar de la 

-primul sunet de gong. Păstrînd 
inițiativa permanent, folosind 
procedee tehnice variate în a- 
tac și apărare, aceștia au putut 
să recupereze imediat avanta
jul luat, la un moment dat, de 
adversari. Pauzele — de-a lun
gul celor 9 minute de luptă 
— n-au ce căuta într-un meci 
de box. Iată de ce spuneam 
mai sus că boxul modern este 
un sprint prelungit, capitol a- 
supra căruia antrenorii

noștri trebuie să reflecteze 
foarte serios".

ANDREI CERVONENKO (ar
bitru — U.R.S.S.): „Sînt îneîn- 
tat de finale.

Ciucă — foarte bun, Gîju — 
strălucit, Dumitrescu — minu
nat. Sînt boxeri care gîndesc 
în ring și care dacă 
perfecționa mai mult 
deele tehnice, cu greu vor pu
tea fi învinși în marile compe
tiții internaționale".

ANDREI FEDOROWICZ (ar
bitru — Polonia): „Boxul teh
nic a fost pe primul plan la fi
nalele campionatelor dv. Mi-au 
plăcut, de departe, Ciucă, Gîju 
și Dumitrescu. Perspective rea
le prezintă și tinerii Hodoșan 
(pe care l-am „văzut" învingă
tor în partida cu dinamovistul

își vor 
proce-

ANDREI CERVONENKO

ANDREI FEDOROWIGZ 
Văzuți de

NEAGU RADULESCU
Ghiță), Chivăr și Niculescu — 
deși acesta din urmă n-a par

ticipat la finală".
Interviu realizat de 
R. CĂLĂRĂȘANU

9 «
• O

a
X

zonă a competiției.

ring: Mihai Dumitrescu șf losll Mihalic, boxeri deosebit de apreciaji in „finale" pentru 
o veritabilă demonstrație pugilistică

România pe locul I 
la ,>Cupa Națiunilor“ 

la TIR

șanț, cîștigată de sovieticul 
Semikov (192 puncte).

• Reprezentanții României 
(Gh. Sencovici, B. Marinescu 
și I. Albescu) au avut o com
portare bună în competiția 
internațională de tir de la 
Brno, dotată cu „Cupa Na
țiunilor“, cîștigînd locul I la 
skeet (talere aruncate din 
turn) cu 575 puncte. Pe locul 
dof's-a clasat formația R. F. 
Germane cu 553 puncte, iar 
pe trei cea a Cehoslovaciei cu 
536 puncte. în același timp 
s-a desfășurat și. întrecerea 
„Marele premiu al orașului 
Brno“ la talere aruncate din

„Cupa tineretului" 
la judo

• Competiția de judo „Cupa 
tineretului“, desfășurată în 
sala Dinamo a reunit 60 de 
sportivi din diferite orașe ale 
țării și a fost cîștigată de 
echipa I.O.R. București, urma
tă de Constructorul București 
și Universitatea Timișoara. 
In cursul întrecerilor s-au 
remarcat tinerii judoiști Ilie 
Marinescu și Mihu Răzvan 
(București), Sorin Domșa (Ti
mișoara) și Barbu Ionescu 
(Roman).

(Agerpres)

A Nu există meci 
de fotbal în care să 
nu asistăm la săvîr- 
șirea, cu intenție sau 
fără, a unui henț. In 
virtutea regulamen
tului arbitrul este 
chemat să aprecieze 
și să dicteze în con
secință sancțiunea. 
Se întîmplă însă și 
nu de puține ori ca 
și „cavalerii fluieru
lui" să nu observe, 
să considere fără in
tenție o infracțiune 
gravă — uneori și 
în careu — și să 
treacă cu vederea, 
semnalînd teatral și 
cu insistență conti
nuarea jocului. Ase
menea amănunte, sau 
„mici" scăpări din 
vedere, influențează 
— și adesea irepara
bil — desfășurarea 
unei partide, rezul
tatul chiar. De aceea 
astăzi la inaugurarea 
noii rubrici ,,Henț" 
la... dictarea lovitu
rii de pedeapsă, în 
capul listei celor 
sancționați un cava
ler al fluierului : A- 
lexandru Toth din

Oradea. Pe parcursul 
întregii partide (Ra
pid — Universitatea) 
a preferat unei po
ziții intransigente, 
parlamentările cu u- 
nii jucători, a dictat 
adesea 
se sau 
greșeli 
ginare.
precizare, concluden
tă de altfel pentru 
modul în care a ar
bitrat : spre sfîrșitu! 
reprizei secunde Ne- 
șu plachează clasic, 
ca la rugbi, pe Năs- 
turescu în cursă de 
gol și arbitrul trece 
cu vederea... Miile 
de spectatori l-au 
admonestat la modul 
cuvenit.

ta U.T.A. poarta 
bucureștenilor. Dis
cuțiile semănau cu 
tîrguielile din piață 
și-i penibil să 
producem.

Ie re-

Iu

decizii inver- 
a sancționat 

cu totul ima- 
O singură

• Apropo, tot des
pre arbitraj și arbi
tri : în partida de 
deschidere a cupla
jului bucureștean, 
frații Nunweiller au 
găsit nu numai o da
tă nimerit să a- 
postrofeze pe arbi
trul Dobrin vinovat, 
chipurile, pentru in
sistența cu care asal-

pri. 
retur

• Duminică, 
ma oară în 
C. Dan n-a apărut 
în formația 
reșteană. Multi 
bănuit o indispoziție 
de ultimă oră a in
ternaționalului. In 
cabine însă am aflat 
că în ultima vreme 
C. Dan nu binevoieș
te să se încadreze 
în programul de pre
gătire adoptat de 
întreaga formație a 
lui Valentin Stănes- 

Motiv pentru 
s-a hotărît o... 
de tușă. De a- 

cu antrenorii, 
că această

bucu- 
au

cu. 
care 
curg 
cord 
Poate
sancțiune îl va adu
ce din nou pe sta
dion în nota bună în 
care a 
ultimele 
returului, 
cazul...

evoluat în 
etape ale 

Si, ar fi

V. RANGA

E toarte greu, de la un timp 
încoace, să Iii bucureștean și 
să știi că vine duminica și că 
trebuie să pleci -din Piața Chi
brit sau din strada Tabla Butii, 
să zicem, spre stadionul 23 Au
gust ca să asiști la un cuplaj 
de fotbal. Mai că-li vine să-ti 
ceri transferul în provincie. în
cep sfi cred că avem de spă
lat niște păcate sau niște bles
teme care apasă pe umerii 
noștri, fără s-o știm.

Duminică, 44 de jucători, so
cotiți senatori de drept, și vreo 
patru rezerve (și ei aspiranți 
la glorie si nemurire) au izbu
tit în 180 de minute, să alunge 
din tribunele stadionului, chel 
ca un referat de contabilitate, 
vreo crleva sute de microbiști 
— ultimii dintre ultimii „în- 
răifi'. Mi se va spune că a 
plouat și de-aia n-a venit lumea 
la stadion. N-a plouat — și 
dacă e vorba pe asta, altă dată 
am întruntat noi și trăznete și 

vijelii și nu ne-am 
mișcai de pe „lo
cul indicat pe 
bilet". Adevărul e 
că acești mari 
’uhltori de fotbal 
care sînt 
reștenii s-au 
turat să tot 
înșelați îr. 
ran(ele lor.

Multl dintre cunoscuta 
rămași acasă mi-au mărturisit 
că în timpul după amiezei au 
dormit, și n-au stat în fata te
levizoarelor sau cu urechea li
pită de aparatul de radio. Sim
patizanta lui Rapid sau Dinamo 
București, gălăgioșii, veselii 
simpatizant! ai celor două clu
buri cu veche tradifie, au dor
mit — iată un fapt care, dacă 
aș fi jucător, m-ar face să-mi 
pierd somnul pentru multă 
vreme.

Ce s-a întimplat pe stadion ? 
echipa din 

fără bătrînul 
cine-a zis, că 
trebuie să ti-i 
Ivan, Haidu, 

în

în primul meci, 
ștefan cel Mare, 
Popa (bine-a zis 
dacă n-ai bătrlni, 
cumperi) și cu 
Frătilă și Ene II, probabil 
cea mai proastă zi a lor, a ce
dat tără drept de apel în lata 
textilistilor din Arad, 
supărare că a 
întîmplă acest 
echipele, mari 
ne-a îndurerat 
modul în care 
pa întreagă, inclusiv Pîrcălab, 
sau poate el mai mult decît 
colegii lui, a jucat tără voință, 
Iară vlagă, tără pic de orizont. 
Am avut impresia că to/i jucă
torii de la Dinamo au intrat pe 
teren, pur și simplu fiindcă i-a 
obligat antrenorul. Alttel cum 
să-mi explic bîlbîielile lor ? 
Singurii oameni care au luptat 
din răsputeri spre a opri iure
șul textitiștilor : frații Nun- 
weiller și Datcu.

Elevii lui Dumitrescu III au 
meritul de-a nu se Ii retras în 
apărate după înscrierea golu
lui. Au atacat în permanentă 
și viguros, mai ales pe centru! 
terenului, și au șutat de la 
distantă, de zeci de ori, poate. 
Dinamovișlii, întreb, n-au fost 
invitati că pe un teren alune
cos trebuie să șutezi de la dis
tantă ?

Si acum despre meciul Rapid 
— Universitatea. Dar mai întii 
să vă povestesc o întîmplare. 
Cu două săplamini în urmă, 
intr-o duminică pe care o s-o 
ținem minte multă vreme (vor
besc despre noi. bucureștenii), 
cu cinci minute Înainte de-a se 
termina întîinirea Rapid — 
Siderurgistul (știti ce era scris 
pe tabela de marcaj) un băiat 
din Giulești, că altiel cum 
să-i zici, înfiorat de ce vedea, 
a început să vorbească singur, 
după cum urmează r „$i eu... 
eu cum mă mai duc mline la 
serviciu ?... (Și mai departe pe 
același ton negru, tără să ia 
aminte că cei din jur îl privesc 
uimiți) Mă duc tocmai mărfi... 
la ora 9'...

Rapidul a început vijelios 
meciul cu Universitatea, a 
marcat trei goluri toarte fru
mos lucrate, a ratat încă vreo 
trei, și s a oprit. De ce ? N-aș 
putea să vă explic. Dumitriu 
s-a oprit (Ionescu se oprise de 
mult) Dinu s-a oprit, toată 
lumea a încetinit pasul și a 
început să fluiere șlagăre ta 
modă acum vreo 30 de ani... 
Si atunci s-a trezit Universi
tatea care a marcat un gol 
prin Brelan, apoi încă unul 
prin Marcu, și ar mai fi în
scris încă dară arbitrul Toth 
(un civil cumsecade, dar tără 
nici-o autoritate) nu iar fi 
oprit din acțiune în tata care
ului advers.

Golul al doilea al clujenilor, 
să nu spun vorbă rea, va rei- 
mine de pomină. Clnd oi ti 
trist, o să mă gîndesc la el și 
o să rîd în hohote... Portarul 
Răducanu a prins mingea, șu
tată slab de către Neșu. a ră
sucit-o în mină cu ne o far
furie cu mujdei, 
unul Bimbo la un circ în tre
cere 
scăpat-o pe după degetul mare 
și, în timp ce el își privea un
ghia care-i jucase tesla. Mar
cu a introdus balonul în plasă.

Și ca tacîmul să fie com
plet (pentru nói bucureștenii), 
Steaua a luat bătaie la Con
stanta și se leagănă pe un ba
lansoar cu Crișul cu Politeh
nica Timișoara și cu Siderur
gistul...

Pufin cam prea multe pentru 
o singură duminică.

FĂNUȘ NEAGU

cum Iacea

prin RîmnicuSăiat. a

® Tntîlnirea C.S.M.S. Iași— 
Dinamo Pitești, desfășurată 
luni a revenit fotbaliștilor ie
șeni cu scorul de 2—0 (1—0) 
prin punctele înscrise de Stoi- 
cescu și Incze.



CENTENARUL LICEULUI
„NICOLAE BÀLCESCÜ"

DIN PITEȘTI

- UN SECOL

BOGATĂ
cum 100 de ani 

Adintr-un tîr- 
gușor comer
cial de deal 
porneau spre 
Ministerul In- 
trucțiunii Pu
blice „cereri" 

H și „stăruințe"
| pentru înființarea celei din- 
« tîi clase gimnaziale. In cele 
I din urmă primăria orașului 
g primește „mulțumiri pentru 
K inițiativa luată, dar camera 
I legislativă nu poate trimite 
| profesorul cerut afară numai 
| dacă Onor Consiliu al orașu- 
| lui Pitești... va face sacrificiul 
0 a plăti și pe profesor".

Așa suna actul de naștere al 
| Liceului „Nicolae Bălcescu" din 
| Pitești. Luptând cu numeroase 
Ej greutăți materiale, lipsa unui 
g local propriu, mobilier, mâ
ți terial didactic și salarii pen- 
| tru profesori, școala totuși se 
B consolidează. In 1894, minis- 
B terul, la petiția cetățenilor pi
to teșteni și la raportul directo- 
| rului, a dispus înființarea clă
ii sei a V-a de gimnaziu primind 
3 „cu mulțumire oferta profeso- 
S rilor acelui gimnaziu de a 
| preda în mod gratuit toate în- 
I vățăturile din această clasă“. 
| Astfel începe transformarea

gimnaziului în liceu. La 1 oc
tombrie 1897 se pune piatra 
fundamentală a localului pro
priu, iar din 1919 liceul func

ționează cu toate clasele.
...Al 100-lea an găsește li

ceul din Pitești în plină în
florire ; într-un local aproape 
complet renovat, 35 de pro
fesori instruiesc peste 2 350 
elevi, la cursurile de zi, sera
le și fără frecvență. Liceul 
dispune de laboratoare, o bi
bliotecă cu peste 25 000 de vo
lume, și un bogat material di
dactic.

Sărbătorirea centenarului a 
unit într-o zi zeci de generații 
de profesori și elevi.

— Am fost în primele pro
moții de elevi, am fost și das
căl pentru 35 de serii de elevi 
care au absolvit acest liceu, 
mărturisea în cuvîntul său 
profesorul octogenar Ion Ba- 
iulescu.

— Avem fericirea să trăim 
vremi minunate de împlinire 
a visurilor făurite de înaintașii 
noștri: Vom fi demni purtă
tori ai ștafetei — a fost anga
jamentul generațiilor tinere 
exprimat prin elevul din clasa 
a Xl-a, Savu Păstorel.

Centenarul a fost pentru 
elevi un prilej de prețuire a

■■ ■■■■ ■

■

înaintașilor lor, personalități ® 
ele seamă din știința și cultura 
noastră — foști elevi ai școlii: 
savantul geograf Gheorghe 
Vîlsan, poeții Ion Minulescu 
și Ion Barbu, vestitul doctor 
Vlieru și mulți alții.

Pentru bogata tradiție a li
ceului piteștean și pentru rod
nica sa activitate prezentă, co
lectivul de cadre didactice, oas
peții și elevii au fost felicitați 
de tovarășul prof. univ. Miron 
Constantinescu, adjunct al mi
nistrului învățământului.

După un frumos program 
artistic invitații au vizitat li
ceul unde tov. Sandu Constan
tin, președintele Sfatului popu
lar regional a dezvelit placa 
comemorativă mulțumind și 
felicitând pe toți al căror nume 
se leagă de această școală și a 
adresat cadrelor didactice și 
elevilor îndemnul de a conti
nua să muncească pentru îm
bogățirea valoroasei tradiții 
a școlii centenare.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Populare 

Albania la București
La 23 mai, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit pe 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Albania la București, 
Iosif Pogace, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

Cu această ocazie au rostit 
cuvîntări ambasadorul Repu
blicii Populare Albania 
președintele Consiliului 
Stat, Chivu Stoica.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica, și 
ambasadorul Republicii Popu
lare Albania, Iosif Pogace, 
a avut loc apoi o convorbire 
cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la

convorbire au participat Gri
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Ambasadorul Republicii 
Populare Albania a fost înso
țit de membrii Ambasadei.

Și 
de Lucrările unor comisii 

permanente ale Marii 
Adunări Naționale

Primirea la C.C. ai P.C.R. a delegației 
Partidului Comunist din Japonia

în ziua de 23 mai a. c„ tova
rășii . Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Exe
cutiv și al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea și Vasile Patilineț, 
secretari ai C.C. al P.C.R., au 
primit delegația Partidului 
Comunist din Japonia formată 
din tovarășii Kasuga Shoichi, 
membru al Prezidiului C.C., 
deputat în Camera Superioa
ra '(conducătorul delegației), 
Nichizawa Tomio, membru 
supleant al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.J., Suwa 
Shigeru și Narita Satoshi, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.C.J., Nishizawa Shunichi, 
activist la C.C. al P.C.J., care, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, face o vizită în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, au luat parte 
tovarășii Ghizela Vass, mem
bru al C.C., șeful secției in
ternaționale a C.C. al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru supleant 
al C.C., șeful secției de pro
pagandă și agitație a C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, adjunct 
al șefului secției internaționa
le a C.C. al P.C.R., Alexandru 
Ionescu, adjunct al șefului 
secției presă și edituri a C.C. 
al P.C.R.

Duminică dimineața, delega
ția Partidului Comunist din 
Japonia a vizitat Muzeul 
Partidului Comunist, al miș
cării revoluționare și demo
cratice din România.

Delegația Marii Adunări Naționale

s-a întors

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ștefan 
Voitec, președintele M.A.N., 
care a făcut o vizită oficială 
în Danemarca, la invitația 
Prezidiului Folketingului da
nez, ca urmare a vizitei făcute 
în țara noastră în anul trecut 
de o delegație a Parlamentu
lui danez, s-a înapoiat luni 
după-amiază în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
acad. dr. Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte, și Ion Cîrcei, 
secretar al M.A.N., prof. Tudor 
Ionescu și Ion Mărcuș, depu-

in Capitală

tați, Petre Buzilă, director în 
■ M. A.N.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliu- 
liu de Miniștri, Mia Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
de președinți ai unor comisii 
permanente și secretari ai 
M.A.N., deputați, funcționari 
superiori din M.A.N. și M.A.E.

HOILE UTILAJE- 
BINE ASIMILATE !

HOILE TEHNOLOGII - 
TEMEINIC ÎNSUȘITE!

(Urmare din pag. a I)

Realizarea la timp și în 
bune condiții a acestor agre
gate fabricate pentru prima 
dată în țara noastră, asimila
rea lor într-un timp cît mai 
scurt depinde de o seamă de 
factori ca proiectarea, coope
rarea, mai buna organizare a 
producției, aprovizionarea cu 
materialele necesare, efectu
area unor probe complete la 
omologare etc. în scopul îm
bunătățirii acestor activități 
au fost făcute în consfătuiri 
numeroase propuneri din care 
spicuim cîteva.

• Pentru proiectarea caza- 
nelor propun să se ia în stu
diu problema înființării unui 
institut de cercetare și proiec
tare care să satisfacă necesi
tățile economiei naționale cu 
privire la dezvoltarea ener
geticii In țara noastră — sar
cină trasată de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. înființarea 
acestui institut, deci concen
trarea tuturor forțelor de

proiectare și cercetare în ca
drul lui, ar elimina actualul 
paralelism între uzinele produ
cătoare de utilaj energetic. 
(Ilie Dorobanții, inginerul 
șef de concepție).

• Uneori contractarea unor 
materiale, țevi în special, care 
intră în construcția cazanelor 
și sosirea în uzină durează ani 
de zile. Imobilizăm astfel fon
duri, suprafețe de producție, 
producem greutăți beneficiari
lor care nu pot monta astfel 
de agregate la timp. Propun 
să se perfecteze — în ceea ce 
privește aprovizionarea cu 
materii prime și materiale din 
țară — contracte pe termen 
lung, mărindu-se astfel com
petența întreprinderii ; să se 
reducă numărul sortimente
lor dirijate de CSP, iar pla
nurile de investiții să se apro
be pentru o perioadă de cel 
puțin 2 ani, deoarece azi in
dustria constructoare de ma
șini fabrică agregate din ce în 
ce mai complexe, de dimen
siuni mari, al căror ciclu de 
proiectare, pregătire a fabri
cației, aprovizionare și fabri-

săptamina

în această săptămî- 
nă comentatorii ziaru
lui nostru tratează 
probleme privind evo
luția crizei din NATO. 
și unele aspecte ale 
politicii Statelor Uni
te în America Latină.

acă ar trebui să 
exprimăm criza 
din cadrul Pactu
lui Atlantic în 
kilometrii străbă
tuți de diplomații 
diferitelor țări

•occidentale, am 
ajunge la o ci-

fră impresionantă. Ieri, a so-
sit la Londra cancelarul

pe

AURELIA POPESCU

Popas
Foto : TRIFU DUMITRESCU

INFORMAȚII
afacerilor externeMinistrul

s-a întors în țară

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, 
care a făcut o vizită în R. S. 
Cehoslovacă, la invitația mi
nistrului afacerilor externe, 
Vaclav David, s-a înapoiat 
luni dimineața în Capitală.

întoarcerea delegației 
guvernamentale române 

de la Budapesta
S-a înapoiat în Capitală 

delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, 
care a participat la deschide
rea Tîrgului internațional de 
la Budapesta.

care propriu-zisă durează mai 
mult de un an (ing. Mihai 
Croitoru, adj. șef. serv, plan)

Mare parte dintre vorbitori 
au scos în evidență rolul pre
gătirii temeinice a oamenilor 
în vederea asimilării și lansă
rii în fabricație a produselor 
noi.

• Secției noastre îi revin 
sarcini de mare răspundere 
— arăta tovarășul MARIN 
MANEA, cazangiu, secretarul 
organizației U.T.C. de la cazan- 
gerie. Utilajele complexe care 
urmează a fi asimilate, ri
dică în fața noastră proble
me de mare complexitate teh
nică, în special de sudură, 
tratamente termice, asam
blare. E adevărat, că s-au 
luat unele măsuri în acest 
sens ; peste 2 300 de munci
tori urmează cursurile de ri
dicare a calificării, dar la li
nele cercuri frecvența e slabă, 
tematica nu e întocmită ținîn- 
du-se seama și de sarcinile 
viitoare, unii șefi de secții și 
maiștri lasă problema mobili
zării cursanților și chiar a 
lectorilor numai pe seama sin
dicatului și organizației U.T.C. 
Chiar și în pregătirea elevilor 
de la școala profesională — 
pepiniera de cadre a 
se manifestă unele 
suri : lipsuri de la 
indisciplină, absențe 
vate la cei proaspăt 
producție. Programa 
a școlii trebuie în continuare 
îmbunătățită, adusă la nivelul 
produselor ce Ie vom fabrica 
și al mașinilor cu 
lucra actualii elevi 
solvire și intrarea 
ție.

• Mulți ingineri 
străinătate, stau luni de zile. 
Dar ce-au văzut ei acolo, roa
dele acestor deplasări se văd

uzinei — 
neajun- 

practică, 
nemoti- 

intrați în 
analitică

care vor 
după ab- 

în produc-

merg în

foarte rar. Nu se organizează 
convorbiri cu cadrele tehnice 
și de execuție pe seama celor 
văzute acolo, prea puține lu
cruri noi se introduc în pro
ducție după astfel de depla
sări (ing. Ștefan Craioveanu, 
șef atelier întreținere, secția 
a Il-a, membru în comitetul 
U.T.C. al uzinei).

• Se impune specializarea 
unor echipe pe faze de fabri
cație și produse. Nu mai e ren
tabil azi și mai ales în viitor 
să te muți toată ziua prin sec
ție de la un produs la altul. 
Specializarea pe echipe în
seamnă productivitate ridi
cată, calitate bună, responsa
bilitate mărită, (Gh. Petre, 
utecist, șef echipă cazangii).

Muncitorii, inginerii și teh
nicienii de la „Vulcan“ au 
chibzuit cu spirit de buni gos
podari asupra sarcinilor ce le 
au, făcînd propuneri valoroa
se pentru munca de viitor.

Dovada maturității lor, a 
hotărîrii ferme de a îndeplini 
punct cu punct sarcinile re
ieșite din Directivele celui 
de-al IX-lea Congres al parti
dului nostru se reflectă în re
zultatele din primele 
luni: producția globală a fost 
realizată în proporție de 101,7 
la sută; producția marfă — 
101,9 la sută ; planul pe sor
timente a fost îndeplinit in
tegral ; sarcina de creștere 
a productivității 
fost depășită cu 
sută; planul la

în zilele de 20, 21 și 23 mai 
a.c. Comisiile Marii Adunări 
Naționale de politică externă, 
administrativă, pentru sănăta
te, prevederi și asigurări socia
le și juridică s-au întrunit în 
ședințe de lucru, pentru a exa
mina și aviza unele proiecte de 
decrete normative.

Comisia de politică externă, 
în ședința condusă de tovară
șul Andrei Oțetea, vicepre
ședintele comisiei, a examinat 
proiectul de decret pentru ra
tificarea amendamentelor adu
se art. 17 și 18 din Convenția 
privind crearea Organizației 
Maritime Consultative Inter- 
guvernamentale, adoptate prin 
Rezoluția A 69 (ES II), din 15 
septembrie 1964 a Adunării 
Organizației Maritime Consul
tative Interguvernamentale.

Tovarășii Ion Baicu, minis
trul transporturilor auto, na
vale și aeriene, și Mircea Ma- 
lița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au dat ex
plicații asupra amendamente
lor supuse ratificării.

Comisia administrativă și 
Comisia juridică, întrunite în 
ședința comună de lucru, con
dusă de tovarășul Tudor Dră- 
ganu, vicepreședintele Comisiei 
juridice, au studiat proiectul 
de decret privind sprijinirea 
de către stat a cetățenilor de 
la orașe în construirea de lo
cuințe proprietate personală.

La ședință au luat parte to
varășii Adrian Dimitriu, mi
nistrul justiției, Iulian Văcă- 
rel, adjunct al ministrului fi
nanțelor și Dumitru Hoit, se
cretar general al Comitetului 
de Stat pentru îndrumarea și 
Controlul Organelor Locale ale 
Administrației de Stat, care au 
prezentat proiectul 
și au răspuns la 
aeputaților.

Comisia pentru 
prevederi și asigurări sociale 
și Comisia juridică, întrunite 
în ședință comună, sub pre
ședinția tovarășului Tudor 
Drăganu, vicepreședintele Co
misiei juridice, au analizat 
proiectul de decret privind or
ganizarea instituțiilor și servi
ciilor medico-legale.

La ședință au participat tov. 
Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Augustin Alexa, 
procuror general, Stelian St.ai- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor interne și Moraru Ion, 
secretar general 
lui Sănătății și 
Sociale, care au 
palele prevederi 
lui de decret.

In urma discuțiilor care au 
avut loc, comisiile au avizat 
favorabil proiectele de decrete 
examinate și au înaintat avi
zele lor Consiliului de Stat.

de decret 
întrebările

sănătate,

al Ministeru- 
Prevederilor 

expus princi- 
ale proiectu-

(Agerpres)
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NOAPTEA IGUANEI
rulează la Patria (orele 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15) ’ 
ceafărul (orele 9; 11,15;
16,15; 18,30), Flamura I 
9,15; 11,30; 13,45; 16;
20,30).

SOȚIE FIDELĂ
rulează la Republica l 
9,30; 11,30; 14; 16,45;
21,15), București (orele 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), 
completare, PESCARII AMA
TORI. Grivița (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), com
pletare, CULORI IN PICTURĂ. 
Modern (orele 12; 14; 16,30;
18,45; 21), completare, ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2.
GENUNCHI MĂ ÎNTORC

(orele
19,

9,15i

muncii a 
0,18 la 

beneficii, 
cu 1 300 000 lei, realizîndu-se 
economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 
400 000 lei. Primind mandatul 
întregului colectiv al uzinei, 
reprezentanții noștri își vor 
aduce contribuția activă la 
buna desfășurare a lucrărilor a 
primei consfătuiri pe țară a g 
constructorilor de mașini.

ÎN
LA TINE

rulează la Capitol (orele 9,45, 
12,30; 15,15; 18; 20,45), Buceqi 
(orele 9; 11,15; 13,30;
18,30; 21), Gloria (orele 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
(orele 8.45; 11; 13,30; 16; : 
21).

GENTLEMENUL DIN 
CODY — cinemascop

rulează la Festival (orele 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
completare, VIZITA ÎN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMĂ-

; 16,
8,301
Arta

18,301

CO-

vest-german Erhard. Iar săp- 
tămîna trecută a fost rîndul 
unui ministru britanic, Geor
ge Thomson, să traverseze 
Atlanticul pentru întrevederi 
la Washington și Ottawa. A- 
ceasta după ce se întreținuse, 
într-o altă călătorie, cu ofi
cialități din țările nordice. 
In capitala americană diplo
matul englez a fost precedat 
de numeroși emisari ai Bonn
ului, cel mai înalt în grad 
fiind ministrul apărării Von 
Hassel și a fost urmat de mi
nistrul de externe belgian, 
Harmel.

Toate aceste deplasări, ca
re desigur nu au nimic co
mun cu turismul de primă
vară, au ca scop stabilirea 
unei poziții comune a celor 
14 parteneri din Pactul Atlan
tic față de cel de-al 15-lea, 
Franța, care, după cum este 
cunoscut, a hotărît în urmă 
cu mai bine de două luni să se 
retragă din organizația mili
tară integrată a N.A.T.O.-ului. 
Dai- dacă divergențele între 
„cei 14“ și Franța sînt cunos
cute, iată, acum apar mai 
pregnante și deosebirile de 
vederi care există și între cei
lalți membri ai alianței atlan
tice. Așa că poate nu fără oa
recare satisfacție agenția 
„FRANCE PRESSE“ consem
na, într-unul din comenta
riile sale, că nici vizita lui 
George Thomson la Washing
ton nu a fost scutită de note 
discordante și nici actualele 
întrevederi Erhard-Wilson nu 
par a fi cu totul lipsite de 
deosebiri de opinii. In acest 
sens chiar și un ziar englez, 
„FINANCIAL TIMES“ scria 
că „deși Marea Britanie ca și 
Germania federală a luat o 
atitudine comună împotriva 
hotărîrilor generalului de 
Gaulle privitoare la N.A.T.O., 
diferențele dintre punctele 
lor de vedere nu sînt de loc 
de neglijat“.

Aceste „diferențe", cum se 
exprimă eufemistic ziarul 
City-ului londonez, au la 
bază chestiunea „leadership“- 
ului în cadrul alianței atlan
tice în Europa occidentală. 
Căci se pare că experții 
vest-europeni ai d-lui Rusk 
nu au nici ei încă o opinie 
comună asupra partenerului 
căruia să i se acorde în vii
tor grațiile Washingtonului, 
alegerea urmînd a se face 
între Anglia și R.F.G.

Convorbirile anglo-vest- 
germane înscriu în contextul 
mai larg al situației din 
N.A.T.O. și problema rela
țiilor Angliei cu Piața comu
nă ca și mereu readusa pro
blemă pe tapetul discuțiilor 
dintre Bonn și Londra, a în
treținerii armatei britanice 
de pe Rin. După cum sub
liniau ieri observatori infor
mați din capitala britanică, 
oficialitățile engleze cer Ger
maniei occidentale să preia 
în întregime întreținerea ar
matei britanice staționată în 
R.F.G., întreținere care ar 
trebui să coste 90 de milioane 
de lire sterline.

■ Astă-seară desigur, la sfîr- 
șitul vizitei londoneze a can-

celarului Erhard, se va putea 
avea o imagine mai clară 
asupra intențiilor atît ale 
Angliei cît și ale Germaniei 
occidentale în ce privește 
Pactul Atlantic cît și relații
le lor bilaterale. In orice caz 
darea publicității, cu numai 
cîteva ore înainte de plecarea 
din Bonn a delegației vest- 
germane, a notei adresate, 
în urmă cu cîteva zile, de 
Franța, R.F.G.-ului, nu a con
stituit o uvertură tocmai 
plăcută. După cum arată în
tr-un comentariu oficios a- 
genția „France Presse“, nota 
Parisului pune o condiție 
esențială și anume că orice 
discuție franco—vest-germană 
este posibilă cu o singură 
condiție și anume că menți
nerea integrării trupelor 
franceze este exclusă.

Toate aceste probleme care 
sînt examinate în momentul 
de față în cadrul diferitelor 
întrevederi interoccidentale 
urmează să fie rediscutate cu 
ocazia apropiatei sesiuni a 
Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. care va avea Ioc la 
7 și 8 iunie la Bruxelles. 
Capitala Belgiei de altfel 
pare a fi destinată să găzdu
iască în viitor comandamen
tele militare ale N.A.T.O. 
care trebuie să fie evacuate 
din Paris. Adepții „liniei 
dure“ față de Franța din ca
drul alianței atlantice su
gerează și strămutarea de la 
Paris a instituțiilor politice 
ale N.A.T.O., ca o măsură de 
represalii, cu toate că Franța 
nu a~ cerut aceasta. Rămîne 
de văzut în ce măsură o ase
menea formulă va fi adoptată 
cînd se pare că la Washing
ton, după cum sublinia „LE 
MONDE“, înalte oficialități 
înclină spre o soluție care să 
nu rupă toate punțile cu 
Franța. în acest sens pre
ședintele Johnson, arată ace
lași ziar, a trimis o notă ser
viciilor sale cerînd atenuarea 
anumitor excese de limbaj în 
relațiile cu Parisul, reamin
tind că „proastele maniere 
sînt o proastă diplomație“. 
Această invitație care are 
puțină legătură cu codul ma
nierelor elegante este în fapt 
o urmare a ceea ce „U. S. 
NEWS AND WORLD RE
PORT“ denumea „splendida 
izolare“ de care este amenin
țată Statele Unite. Și în le
gătură cu aceasta este semni
ficativ recentul articol al lui 
Walter Lippmann, intitulat și 
acesta de altfel „Riscul izo
lării“, în care cunoscutul 
comentator american sublinia 
legătura care există între 
criza din N.A.T.O. și evoluția 
îngrijorătoare a situației din 
Vietnamul de Sud, în ambele 
probleme S.U.A. găsindu-se 
într-o situație, cel puțin, 
dificilă.

In tot acest complex este 
necesar să se țină seama și 
de poziția mereu mai hotărîtă 
de împotrivire a opiniei pu
blice occidentale față de o 
formație militară agresivă, 
așa cum este Pactul Atlantic.

■
ctivitatea neobiș
nuit de intensă 
desfășurată săptă- 
mîna trecută de 
diplomația ameri
cană la sud de Rio 
Grande, a scos, din 
nou, în lumină di
ficultățile pe care

le întîmpină promovarea ac
tualei politici a S.U.A. pe con
tinentul sud-american.

Asistentul secretarului de
stat, Lyncoln Gordon, a între
prins o vizită de trei zile în 
Chile, exact în timpul cînd un 
alt emisar special al Depar
tamentului de Stat avea în
trevederi în capitala Argenti
nei. Aceste vizite, ca și tur
neul pe care Gordon îl între
prinde, în continuare, în alte

țări latino-americane sînt pusa 
în legătură cu intenția atri
buită Washingtonului de a a- 
tenua încordarea din relațiile 
S.U.A. cu statele Americii La
tine, după eșecul conferinței 
interamericane de la Rio de 
Janeiro și Panama. Desfășura
tă timp de cinci săptămîni în 
clădirea parlamentului^ pana
mez, recenta conferință a Or
ganizației Statelor Americane 
a reliefat mai pregnant ca ori- 
cînd, divergențele adînci ce 
separă, în probleme esențiale. 
Statele Unite din țările conti
nentului sud-american. Statele 
Unite insistă pentru așa-numi- 
ta „lărgire a atribuțiilor Con
siliului O.S.A.“. Nu e însă 
greu de sesizat că formula 
„lărgirii atribuțiilor“ ascunde, 
de fapt, intenția Statelor U- 
nite de a împinge treptat, pe 
etape, rezistența latino-ameri- 
canilor față de crearea unei 
forțe armate inter-americane, 
instrument de intervenție în 
treburile latino-americane. Fi
resc, proiectul acesta s-a izbit 
de împotrivirea energică a 
majorității delegațiilor sud
americane, printre care, în
deosebi, Mexicul, Brazilia, 
Chile și Peru. Respingînd ideea 
de lărgire a prerogativelor 
Consiliului, aceste țări invocă, 
pe bună dreptate, pericolul ce 
ar decurge pentru suveranita
tea lor națională.

Țările latino-americane in
sistă pentru concentrarea a- 
tenției O.S.A. asupra proble
melor economice-sociale. Ele 
cer modificarea Cartei O.S.A. 
nu în sensul facilitării inter
venției, nu în sensul știrbirii 
suveranității, ci în sensul sta
bilirii unor norme care să re
glementeze relațiile economice 
dintre ele și Statele Unite pe 
baze echitabile. în esență, este 
vorba de tendința mereu mai 
puternică pe continentul sud- 
american de a se pune capăt 
dominației economice nord-a
mericane, dominație care, im
plicit, își pune amprenta și pe 
caracterul relațiilor politice.

E simptomatică, semnifica
tivă, inițiativa latino-america- 
nă de convocare a unei confe
rințe a șefilor statelor membre 
ale O.S.A. Ideii, enunțată de 
președintele Argentinei, i s-au 
alăturat, pînă acum, Peru, U- 
ruguay, Venezuela. După cum 
s-a subliniat la Buenos Aires, 
această conferință ar avea ca 
scop „soluționarea divergențe
lor din O.S.A. agravate în ur
ma respingerii de către S.U.A. 
a propunerilor latino-ameri
cane de a se include în carta 
acestei organizații o serie de 
norme economice și sociale 
care să stea la baza colaboră
rii dintre statele membre“. în 
luarea sa de poziție, președin
tele Venezuelei, Leoni, a rele
vat că „succesul proiectatei în
truniri depinde de modul în 
care vor fi abordate măsurile 
economice ce trebuie luate în 
vederea satisfacerii necesități
lor Americii Latine“. însăși 
existența acestei inițiative ne 
poate da măsura creșterii ten
dințelor latino-americane de 
independență, de apărare a in
tereselor naționale în fața he
gemoniei Washingtonului.

Cum va evolua politica 
S.U.A. în America Latină ră
mîne de văzut. Unele declara
ții făcute la Santiago de Chile 
de Lyncoln Gordon par să a- 
teste că Washingtonul încear
că noi presiuni pentru a im
pune crearea „forțelor mili
tare interamericane“. Pe de 
altă parte, joi, s-a anunțat la 
Washington că Statele Unite 
au propus convocarea unei se
siuni speciale a consiliului in- 
teramerican economic și social 
spre a discuta soluționarea di
vergențelor dintre S.U.A. și 
țările latino-americane în pro
blemele economice. Această 
turnură e interpretată ca o 
dare jnapoi de la poziția ante
rioară de respingere a reven
dicărilor latino-americane, po
ziție care a avut drept rezul
tat, după cum subliniază AS
SOCIATED-PRESS „o izolare 
a Statelor Unite în fața blo
cului celor 19 națiuni latino
americane“.

Oricum, dacă nu se va aco
moda cu noile realități și ten
dințe de pe continentul sud- 
american, cu cerințele afirmă
rii independenței și suverani
tății țărilor latino-americane, 
Washingtonul riscă noi e- 
șecuri.

SERGIU BRAND
EM. RUCĂR

CINEMATOGRAFE
NIA A PREȘEDINTELUI IOSIP 
BROZ TITO. Feroviar (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Excelsior (orele 10; 12,30; 
15; 17,30; 20), Tomis (orele 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 
19; 21,15), Melodia (orele 8,30; 
11,30; 16; 18,30; 21). completa
re, 1 MAI 11)66.

SEMNALE DEASUPRA ORA
ȘULUI — cinemascop

rulează la Victoria (orele 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30), comple
tare. AL VIII-LEA CONGRES 
AL U.T.C. Aurora (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

VIZITA — cinemascop
rulează la Central (orele 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30), 
Giulești (orele 16; 18.15; 20,30).

HAIDUCII — cinemascop —
rulează la Lumina (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).

VINNETOU
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21, pînă la 26 mai), 
Moșilor (orele 11; 15,30; 17,45; 
20,. cinemascop — seria a II-a, 
completare, 1 MAI 1966.

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Program 
pentru copii ora 10 în fiecare

zi), completare, DOUĂ SĂPTĂ- 
MÎNI ÎN YEMEN. Unirea (orele 
16; 18,15).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la „Timpuri Noi“ (ore
le 10—21 continuare).

LUMINA VERDE — cinema
scop—

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 14; 16; 18; 20).

BARCAGIUL —
rulează la Dacia (orele 9,15; 
13,30; în continuare 16; 18.15; 
20,45), în completare, ENER
GIA.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Buzești (orele 14; 
16,15; 18,30), completare, VERI- 
FICAȚI-VĂ CEASUL.

FINALA BUCLUCAȘĂ
rulează la Crîngași (orele 15,45; 
18; 20,15), completare — VÎR- 
STE.

ÎN PUSTIUL PATAGONIEI
rulează la Cosmos (orele 14; 
16; 18; 20), completare, ORA
ȘUL CARE IUBEȘTE.

OPERAȚIUNEA „1“
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30). completare, VREAU 
SĂ ȘTIU TOT NR. 41. Pacea 

(orele 16; 18.15; 20,30).

HAI, FRANȚA
rulează la Miorița (oiele 9.30; 
11,45; 16,15; 18,30; 20,45), com
pletare, ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 2.

TRAGEȚI ÎN STANISLAS
rulează la Munca (orele 16; 
18,15; 20,30), completare, MIC 
ROMAN.

A FOST CÎNDVA HOȚ
rulează la Popular (orele 10,30; 
14; 18.15; 20,30).

VISCOLUL
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20), completare, CULORI IN 
PICTURĂ.

DESENE SECRETE
rulează la Colentina (orele 16; 
18.15; 20,30), completare, GEO
LOGII.

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI
— cinemascop —

rulează la Progresul (orei* 
15,30; 18; 20,30), completare, 
UN BLOC NEOBIȘNUIT.

AVENTURA
rulează la Volga (orele 9;
11,45; 14,30; 17,15; 20,15), Lira 
(orele 15,30, 18,Î5).

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Rahova (orele 16;

18,15; la grădinh — 20,30.



A

încheierea vizitei 

delegației M 1 /E
in Danemarca

HOTARE
COPENHAGA 23. Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Luni dimi
neața, în ultima zi a vizitei pe 
care a întreprins-o în Dane
marca la invitația Folketingu- 
lui acestei țări, delegația Ma
rii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele M.A.N., a fost pri
mită de Frederik al IX-lea, 
regele Danemarcei. Regele s-a 
întreținut cordial cu membrii 
delegației române. Au fost de 
față Julius Bomholt, președin

tele Folketingului și Constan
tin Băbeanu, însărcinat cu afa
ceri ad-interim.

în aceeași zi, oaspeții ro
mâni au plecat spre pa
trie. Pe aeroportul din Copen
haga, delegația a fost condusă 
de Julius Bomholt, de Morton 
Lange, vicepreședinte al Fol
ketingului și de alte persoane 
oficiale daneze. A fost, de ase
menea, de față Constantin Bă
beanu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României la Co
penhaga și membrii ambasa
dei.

Intîlniri a reprezentanților Comitetelor
de colaborare balcanică

SOFIA Corespondentul A- 
gerpres, A. Linte, transmite : 
La 23 mai s-a deschis la Sofia 
cea de-a 6-a Intîlnire a repre
zentanților Comitetelor de co
laborare balcanică din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia și Ro
mânia. La Intîlnire participă 
în calitate de observator, re
prezentantul Ciprului.

Întîlnirea a fost deschisă de 
acad. Sava Ganovski, președin
tele Biroului Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. Apoi, 
conducătorii delegațiilor pre
zente la Intîlnire au rostit cu
vântări de salut.

Prof. M. Ghelmegeanu, con
ducătorul 
dat citire
Intîlnirii de tovarășul 
Gheorghe
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Mesaje de 
sat Intîlnirii 
președintele 
Miniștri al R. 
Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia.

Pe ordinea de zi a Intîlnirii 
se află discutarea problemei 
„Pacea și relațiile de bună, ve
cinătate între popoarele bal
canice, condiții necesare pen
tru dezvoltarea lor socială, po
litică, economică, culturală". 
Raportul pe această temă a 
fost prezentat de Slavcio 
Vasev, președintele Comitetu
lui bulgar pentru înțelegere și 
colaborare balcanică.

Lucrările Intîlnirii continuă.

delegației române, a 
mesajului adresat 

Ion 
Maurer, președin-

salut au adre- 
Todor Jivkov, 

Consiliului de 
P. Bulgaria, și

Am deosebita plăcere să adresez un călduros salut și cele 
mai bune urări de succes participanților la cea de-a Vl-a In- 
tîlnire a reprezentanților comitetelor de colaborare și înțele
gere reciprocă între popoarele din Balcani.

Poporul și guvernul român militează pentru statornicirea 
în Balcani a unui climat de pace și bună vecinătate, pen
tru dezvoltarea multilaterală a colaborării și prieteniei din
tre popoarele acestei regiuni, țeluri nobile care călăuzesc 
întîlnirea dumneavoastră și întreaga activitate a comite
telor pe care le reprezentați.

Larga recunoaștere internațională a ideilor colaborării paș
nice între popoare este oglindită de adoptarea în unanimitate 
la cea de-a XX-a sesiune a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite a rezoluției „Acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite“, 
precum și de ecoul pozitiv pe care l-a trezit această rezoluție 
în rîndurile opiniei publice mondiale.

Consecventă politicii de pace și colaborare cu toate țările 
pe baza respectării stricte a independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, integrității te
ritoriale, a respectului și avantajului reciproc, România con
sideră că propunerile privind realizarea colaborării și înțe
legerii multilaterale între țările balcanice își mențin deplina 
lor actualitate.

Remarcăm cu satisfacție progresele realizate în ultimii ani 
în direcția îmbunătățirii relațiilor, a intensificării contactelor 
și schimburilor în diferite domenii, între țările acestei regiu
ni. Acțiunile și manifestările de colaborare multilaterală cu 
participarea organizațiilor obștești din toate țările balcanice 
îmbogățesc conținutul legăturilor tradiționale statornicite în
tre popoarele noastre de-a lungul bogatei lor istorii, contri
buie Ia o mai bună cunoaștere și apropiere reciprocă.

Guvernul român își va aduce și în viitor întreaga sa con
tribuție la statornicirea în Balcani a unor relații de colabo
rare pașnică, înțelegere și bună vecinătate ~ între toate sta
tele și va sprijini orice inițiativă îndreptată spre atingerea 
acestui scop nobil.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Marinescu la
LONDRA 23. — Corespon

dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite: Ion Marinescu,
ministrul industriei metalurgi
ce al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află în Marea 
Britanie la invitația guvernu
lui britanic, a făcut luni o vi
zită la Ministerul Energiei și 
la Ministerul Tehnologiei.

în aceeași zi, Ion Marines
cu a avut o convorbire cu 
Douglas Jay, ministrul comer
țului.

Seara, guvernul britanic a 
oferit în cinstea oaspetelui ro-

mân o recepție la care au par
ticipat R. Mason, ministrul de 
stat la Ministerul Comerțului, 
Dr. J. Bray, înalți funcționari 
de la Ministerele Tehnologiei, 
Energiei și Afacerilor Exter
ne, membri ai parlamentului 
britanic, reprezentanți ai Fe
derației industriașilor brita
nici, ai Federației britanice a 
fierului și oțelului.

Au luat parte, de asemenea, 
Vasile Pungan, ambasadorul 
României în Marea Britanie 
și membri ai ambasadei ro
mâne.

Vizita ministrului comerțului exterior

MÜNCHEN 23. — Trimisul 
special Agerpres, P. Stănces- 
cu, transmite : Duminică di
mineața, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioa
ră, și persoanele care îl înso
țesc au vizitat al 18-lea Tîrg 
internațional de artizanat și 
produse meșteșugărești deschis 
recent la München. La tîrg 
participă cu exponate 45 de 
țări. în pavilionul Republicii 
Socialiste România sînt expu
se produse de artizanat și artă 
decorativă. Unul din expona
tele românești realizat de Ce
cilia Storck, a fost distins cu 
o medalie de aur a Tîrgului.

în continuare a fost vizita
tă localitatea Feldafing. în 
cinstea oaspeților români a 
fost oferită o masă la care au 
participat ministrul de stat al

Drama
Paraguayului
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îteva date statis
tice furnizate de 
agențiile de presă 
în ultimele zile 
conturează, preg
nant și zguduitor, 
drama Paragua
yului.

Un recensămînt 
efectuat în 1960 evalua la 
1 900 000 numărul locuitorilor 
acestei țări latino-americane. 
Relatări oficiale din Assuncion 
dezvăluie că actualmente 
800 000 din cei 1 900 000 para- 
guayeni trăiesc în afara gra
nițelor patriei lor.

O țară își pierde locuitorii... 
Faptul, cutremurător, pare de 
neînțeles. Ce dureri și nevoi, 
cită disperare a trebuit să se 
acumuleze pentru ca aproape 
jumătate din populația unei 
țări să-și părăsească vatra ! 
Unele date furnizate de statis
tici și o relatare recentă din 
capitala paraguayană ne ajută 
să înțelegem cauzele acestui 
adevărat exod. 75 la sută din
populația rurală nu dispune de 
pămînt. 25 de mari latifundiari 
dețin 12 milioane de hectare 
din cel mai bun teren arabil. 
Alți 1500 de proprietari dis
pun de 15 milioane de hectare 
iar 11 monopoluri străine ex
ploatează 5 milioane hectare. 
„Sute de mii de oameni — 
scrie într-o corespondență 
din Assuncion Jerome Lamm 
în „NEUE ZÜRCHER ZEI
TUNG“ — nu au pur și simplu 
nici un mijloc de existență. 
Mizeria face ravagii. Și un 
vast aparat de represiune ve
ghează orice mișcare revendi
cativă. Am văzut cum oamenii
sînt torturați și împușcați nu
mai pentru că îndrăznesc să 
pronunțe cuvintele „reformă 
agrară“.

800 000 de oameni, împinși 
de mizerie și teroare, au plecat 
să-și asigure traiul. Au fugit 
de mizerie, dar n-au scăpat 
de ea. în presa argentiniană, 
mexicană, braziliană, găsim nu 
o dată, relatări despre soarta 
tristă a paraguayenilor veniți 
în căutare de lucru. Cu bocce
luțe în mîini, mii de oameni 
umblă de la o fermă Ia alta, 
de la un oraș Ia altul.

...Drama Paraguayului, dra
ma celor 800 000, este o părti
cică din marile dureri, din ra
vagiile subdezvoltării în care 
sînt menținute numeroase re
giuni aie lumii în secolul 
nostru, secolul descătușării 
atomului.

E. R.
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U.R.S.S. Un grup de elevi al școlii tehnice aulorutiere 
cursurile practice

din Frunze întorcîndu-se de la

economiei și transporturilor 
al landului Bavaria, dr. Otto 
Schedl și alte persoane ofi
ciale.

Luni dimineața, oaspeții au 
vizitat două uzine ale firmei 
Siemens. Specialiștii uzinei de 
mașini de calculat au prezen
tat noile tipuri de mașini fa
bricate aici. în continuare a 
fost vizitat Centrul de Cerce
tări al firmei Siemens.

Cu prilejul vizitei în R. F. 
Germană a ministrului Comer
țului exterior, șeful Agenției 
economice al Republicii Socia
liste România la Frankfurt a 
oferit luni seara o recepție la 
hotelul Konigshof din Bonn.

Au participat Kurt Schmu
cker, ministrul economiei al 
Republicii Federale Germane, 
Hermann Hocherl, ministrul 
agriculturii, funcționari supe
riori din ministere, deputați, 
directori generali ai unor mari 
societăți, reprezentanți ai 
cercurilor economice, șefi și 
membri ai unor misiuni diplo
matice acreditați la Bonn, zia
riști.

Stare de urgență
în Anglia

In fiecare primăvară, 
milioane do japonezi în
cep ofensiva pentru îm
bunătățirea condițiilor 
de trai, pentru majorarea 
salariilor, pentru obține
rea unor revendicări cu 
caracter social. în foto
grafie aspect din timpul 
unui miting desfășurat în 
cadrul „ofensivei de pri
măvară“, Ia o fabrică din 
Tokio.

I

Asaltul pagodelor 
la Da Nang

Premierul Nguyen Cao Ky a dezlănțuit luni dimi
neața la Da Nang represalii de mare anvergură. După 
ce duminică au fost aduse în localitate noi întăriri mi
litare — unități llindate și parașutiști — luni au fost 
puși în acțiune, în total, 6 000 de soldați guvernamen
tali.

Asupra pagodelor budiste, 
transformate de „rebeli“ în 
puncte întărite, au fost lansate 
tancurile și a fost deschis fo
cul de artilerie. In același 
timp, aviația sud-vietnameză 
a aruncat asupra pozițiilor 
„rebelilor“ bombe grele. Mai 
bine de 1 000 de uciși și răniți

„Phobos“ și „Dei- 
mos“, cei doi sate
liți misterioși care 
se rotesc în jurul 
planetei Marte, vor 
oferi cheia originei 
și a primei perioa
de din istoria sis
temului nostru so
lar ? Această pro
blemă pasionantă a 
fost ridicată la 
Viena, cu prilejul 
sesiunii Comitetului 
internațional pentru 
cercetări spațiale 
(COSPAR) de Fred 
Singer, rectorul In
stitutului de științe 
planetare al Uni
versității Miami.

Cei doi sateliți, 
veritabile Luni mici 
ale planetei Marte, 
au astfel 
teristici 
vanții își 
meroase 
asupra compoziției 
și provenienței lor. 
Provin ei oare din- 
tr-o porțiune de pe 
suprafața planetei 
Marte proiectată în 
spațiu ca urmare a 
ciocnirii cu un me
teorit uriaș sau, 
dimpotrivă, nu sînt 
altceva decît aste- 
roizi sau bucăți de 
meteoriți, captați de 
cîmpul gravitațio
nal al lui Marte în 
cursul trecerii lor 
prin apropierea 
planetei ? în ambe
le ipoteze, un stu
diu efectuat din a- 
propiere a celor doi 
sateliți va permite

să se determine 
care era natura 
planetei Marte, în 
urmă cu milioane 
de ani, sau, even
tual, posibilitatea 
unică, de observa
re, în situ, a imul 
asteroid.

Savantul Fred 
Singer este de pă
rere că un aseme
nea studiu va fi po
sibil în jurul anului 
1973, prin trimiterea 
spre Marte a unei 
sonde cosmice care

Ralph Hali. Dar este 
extrem de curios 
de constatat faptul 
că în romanul lui 
Jonathan Swift, 
„Călătoriile lui Gu- 
liver“, una din că
lătoriile 
cărții 
acesta 
Laputa 
flă că 
acestei 
ginare 
perit existența 
două Luni ale lui 
Marte, a căror peri-

eroului 
îl duce pe 

în insula 
unde el a- 

astronomii 
insule ima- 
au desco- 

a

Misterele lui „Phobos“
de carac- 
încît să
pun nu- 
întrebări

ti
•••

ar urma să fie pla
sată pe o orbită în 
jurul planetei ceea 
ce va permite „exa
minarea“ celor doi 
sateliți de la o dis
tanță de numai 
1 000 km.

„Phobos“ și „Dei
mos“ („Speranța“ și 
„Frica“ în limba 
greacă n.r.), numiți 
astfel pentru că 
erau însoțitorii zeu
lui roman al răz
boiului — Marte, 
au fost observați 
pentru prima oară 
în 1877 de astro
nomul american

oadă de rotație In 
jurul planetei este 
de 10 ore și res
pectiv 21 ore și 30 
minute. Or, cifrele 
exacte, determinate 
recent, indică peri
oada lor de rotație 
la 7 ore și 39 mi
nute și respectiv 30 
ore și 18 minute. Cu 
totul semnificativ 
în această privință 
este faptul că ro
manul lui Swift a 
apărut în anul 1727 
adică cu 150 de ani 
înainte ca „Phobos“ 
și „Deimos“ să fie 
descoperiți de Hali.

Cei doi sateliți se 
rotesc în jurul pla
netei Marte pe or
bite cvasi-circulare 
și ecuatoriale. „Pho
bos“, cel mai mare 
dintre ei, avînd un 
diametru de 24 km., 
se află la o distanță 
de 6 400 km de 
Marte, iar „Dei
mos“, de două ori 
mai mic, se găsește 
la 19 200 km. de 
planetă. „Phobos“ 
se rotește în jurul 
lui Marte în același 
sens cu planeta în
tr-o treime dintr-o 
zi marțiană iar 
„Deimos“ în puțin 
mai mult de o zi 
marțiană.

După cum a sub
liniat savantul a- 
merican, astronomii 
nu cunosc în pre
zent nimic despre 
forma, masa, com
poziția și natura 
suprafeței celor doi 
sateliți. Or, cunoaș
terea acestor carac
teristici este de cea 
mai mare importan
ță pentru aflarea 
misterului originei 
lor. După cum se 
vede acestea sînt 
întrebări pasionan
te care, 
ma de 
rapidă 
spațiale 
plorării Cosmosului, 
vor putea primi un 
răspuns peste cîțiva 
ani.

țlnînd sea- 
dezvoltarea 
a tehnicii 

șl a ex-

P. NICOARÄ

LONDRA 
Din Londra 
nînd seama 
prin greva marinarilor, regina 
Elisabeta a semnat un decret 
prin care, începînd de la 23 
mai, în Anglia este declarată 
stare de urgență. Anunțînd 
luni decretul regal în Camera 
Comunelor, premierul Harold 
Wilson a declarat că starea de 
urgență proclamată urmărește 
numai asigurarea serviciilor 
vitale de aprovizionări și 
transporturi din Anglia și că 
guvernul nu intenționează să 
pună în aplicare imediat îm
puternicirile de care dispune 
în cadrul stării de urgență. 
Guvernul britanic, a adăugat 
Wilson, nu va ezita totuși să 
ia toate măsurile care se Im
pun pentru a face față situa
ției care rezultă de pe urma 
grevei marinei comerciale. 
Printre aceste măsuri se nu
mără o blocare a prețurilor. 
Premierul britanic și-a expri
mat totodată speranța că în 
foarte scurt timp va putea in
terveni o soluție care să pună 
capăt grevei.

23 (Agerpres). — 
se anunță că, ți- 
de situația creată

Pe 
scurt

• BARITONUL, David Oha- 
nesian, artist emerit, prim-so- 
list al Teatrului de Operă și 
Balet din București, și-a dat 
concursul, în cadrul manifes
tărilor muzicale ce au avut loc 
în orașul Dijon cu prilejul 
.Săptămînii muzicale poetice 

concert 
André

și dramatice“, la un 
simfonie dirijat de 
Ameller, directorul Conserva
torului din Paris. Solistul ro
mân a interpretat cu mult 
succes, în fața unei săli arhi
pline, arii din opere celebre, 
fiind rechemat în repetate 
rînduri la rampă.

Municipalitatea orașului Di- 
jon a oferit o recepție în cin
stea lui David Ohanesian, cu 
prilejul căreia canonicul Kir, 
primarul orașului, i-a înmînat 
medalia „Rameau“ de cetă
țean de onoare ,al orașului 
Dijon.

• LA 23 mal Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a avut o convor-

n capitala britanică au avnt loc în aceste zile 
tratativele dintre Anglia și Spania privitoare Ia 
statutul Gibraltarului; Ia prima parte a discu
țiilor au participat miniștrii de externe ai celor 
două țări — Fernando Castiella și Michael Ste- 
wart.

După ce respinsese Inițial ldeea tratativelor cn 
Spania, guvernul britanic a luat hotărîrea, în 
mod cu totul neașteptat, să dea curs cererii spa

niole de a începe negocieri necondiționate asupra Gibralta
rului. Observatorii politici relevă că Anglia nu ar fi căzut de 
acord să negocieze cu Madridul dacă S.U.A. nu ar fi exer
citat presiuni asupra Marii Britanii.

Sursele oficiale de la Madrid au opiniat chiar dintru înce
put că negocierile vor fi dificile întrucît pozițiile celor două 
guverne față de statutul viitor al Gibraltarului sînt total di
ferite și greu de armonizat. Ceea ce s-a și întîmplat. Spania 
revendică suveranitatea asupra Gibraltarului, deci anularea 
articolului 10 din tratatul de Ia Utrech, dar și menținerea 
unei baze mili
tare britanice, 
al cărei statut 
ar urma să facă 
obiectul 
acord 
Anglia, 1 
are de 
tenția să re
nunțe Ia ultima 
sa colonie din 
Europa, pe ca
re o deține din 
1704. Reprezen
tanții Marii 
Britanii la aceste tratative urmăreau numai 
destindere în relațiile anglo-spaniole, care să 
în fapt cu anularea restricțiilor impuse de 
spaniole la frontiera cu Gibraltarul, restricții conside
rate Ia Londra ca fiind o adevărată „blocadă econo
mică“ împotriva coloniei. Reprezentantul Spaniei Ia 
tratativele de la Londra și-a menținut însă strict punc
tul de vedere. In același timp, agențiile străine de presă 
aminteau de amenințarea lansată de Spania, potrivit căreia, 
în cazul în care nu se va ajunge la un acord, autoritățile din 
Madrid vor trece la noi măsuri împotriva Gibraltarului. De 
altfel, chiar ministrul de externe spaniol a declarat că gu
vernul său consideră util să extindă interzicerea zborurilor 
pe teritoriul Spaniei a avioanelor britanice în direcția Gi
braltarului. In această atmosferă, tratativele ajungînd Ia un 
punct mort, cele două părți au considerat necesară întreru
perea discuțiilor între miniștrii de externe, cu mențiunea de 
a fi continuate la nivel mai scăzut.

La 20 mai au început discuțiile între ambasadorul spaniol 
la Londra, marchizul de Santa Cruz și Henry Hohler, func
ționar superior din ministerul de externe britanic. Cercuri 
londoneze apreciază că în cursul acestor discuții delegația 
britanică a cerut unele precizări în legătură cu propunerile 
spaniole formulate la ministrul Castiella ; ambasadorul Spa
niei le-a repetat, în esență ele referindu-se tot la suverani
tatea Gibraltarului. Michael Stewart a declarat atunci că 
studierea propunerii spaniole necesită timp și astfel cei doi 
miniștri au căzut de acord ca discuțiile anglo-spaniole să fie 
purtate în continuare Ia nivel inferior.

Dar, ori cît va mai dăinui studiul propunerilor celor două 
părți, după părerea observatorilor occidentali „pozițiile celor 
două state par deocamdată ireconciliabile și negocierile, la 
orice nivel ar fi ele, se anunță dure“.

unui 
special, 
însă nu 
loc in-

Tratative

dificile
o oarecare 
se soldeze 
autoritățile

VIORICA TANASESCU

— acesta este rezultatul poli
ticii de cucerire „cu orice preț“ 
a orașului. 600 de „rebeli“ au 
fost făcuți prizonieri. Fostul 
primar al orașului, dr. Man, 
precum și dr. Tam, unul din 
membrii cei mai influenți ai 
mișcării antiguvernamentale 
de Ia Da Nang, au fost ares
tați și transportați la Saigon.

In ceea ce privește poziția 
americanilor la Da Nang, co
respondentul agenției France 
Presse transmite din surse o- 
ficiale că în ultimele zile, ge
neralul american Lewis Walt, 
comandantul pușcașilor marini 
americani de la baza Da Nang, 
a primit instrucțiuni din partea 
misiunii S.U.A. la Saigon „să 
nu ia o atitudine prea intran
sigentă față de acțiunile gu
vernamentale“. Aceste instruc
țiuni, subliniază agenția mai 
sus amintită, „demonstrează o 
schimbare în atitudinea ame
ricană care, ezitantă după a- 
tacul surpriză al lui Ky — a 
devenit net favorabilă acestuia 
în cursul ultimelor două zile, 
pe măsură ce acesta și-a creat 
superioritatea militară“.

Ședința unor 
comisii C. A. f. R.

LA Sofia au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 8-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
problemele valutar—financiare. La 
ședință au participat delegații din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. Au participat, 
de asemenea, și reprezentanți din 
Iugoslavia. în calitate de observa
tori la ședință au participat re
prezentanți ai Cubei. Au luat, de 
asemenea, parte reprezentanți ai 
Băncii Internaționale de Colabora
re Economică.

Comisia a examinat raportul re
feritor Ia activitatea ei din anul 
trecut și în legătură cu activitatea 
viitoare și a analizat o serie de 
alte probleme valutare și financia. 
re care prezintă interes reciproc.

Intre 16 și 21 mai la Varna a 
avut loc cea de-a 6-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria ușoară. Au participat 
delegații din Bulgaria. Cehoslova
cia, R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria șl 
U.R.S.S. In calitate de observatori 
au participat reprezentant! al 
R. P. D. Coreene și Republicii 
Cuba. Comisia a examinat rezulta
tele unor cercetări știlnfiiice În
cheiate, care au fost coordonate în 
cadrul Comisiei

Au fost discutate, de asemenea, 
masurile pentru lucrările viitoare 
ale Comisiei, în domeniul standar
dizării, precum și unele probleme 
legate de lărgirea schimbului de 
sortimente ale industriei ușoare 
Intre țările membre C.A.E.R.

bria la Kremlin cu Jean Denuyl, 
ministrul pentru problemele econo
mice al Olandei, conducătorul 
delegației oamenilor de afaceri 
olandezi, sosită duminică în 
U.R.S.S.

• PRIMUL ministru al 
Franței, Georges Pompidou, a 
vizitat luni Tîrgul Parisului la 
care participă și țara noastră. 
La pavilionul României el a 
fost întîmpinat de ambasado
rul țării noastre la Paris, dr. 
Victor Dimitriu și de directo
rul pavilionului, Nicolae Vra
bie. Erau, de asemenea, pre- 
zenți membrii delegației ro
mâne la Tîrgul Parisului.

Oprindu-se în fața standului 
de mașini, unde sînt prezenta
te diverse tipuri de mașini-u- 
belte, printre care puternicul 
strung Carusel — 2 500, produs 
de Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din București, primul 
ministru francez a avut cuvin
te de caldă apreciere față de 
exponatele românești.

• MINISTRUL de externe 
al Greciei, Toumbas, va pleca 
la 29 mai la Londra, într-o că
lătorie oficială. Ziarul „To 
Vima“ relevă că scopul călă
toriei sale este pregătirea dia
logului greco-turc, anunțat 
pentru 9 iunie. La această 
dată, ministrul grec de exter
ne se va întîlni la Bruxelles 
cu ministrul de externe al

Turciei, Caglayangil, cu oca
zia conferinței Consiliului 
N.A.T.O.

Potrivit declarațiilor oficiale, 
în cadrul dialogului vor fi dis
cutate problema cipriotă și 
modalitățile; existente de îm
bunătățire a relațiilor dintre 
Grecia și Turcia. Alte amă
nunte în legătură cu propune
rile care vor fi dezbătute în 
cadrul convorbirilor nu au fost 
date publicității.

Din Nicosia se subliniază că 
guvernul cipriot este hotărît 
să nu-și retracteze declarația 
potrivit căreia nu se va con
sidera angajat în nici un fel 
față de deciziile Ia care se 
va ajunge în cadrul convorbi
rilor greco-turce.

e CONSILIUL de Miniștri al 
Republicii Africa Centrală a adop
tat o hotărîre privind interzicerea 
pe teritoriul țării a oricăror forme 
de manifestare a rasismului șl 
discordiei între triburi. Orice în
călcare a acestei hotărîri, se spu
ne intr-o emisiune a postului de 
radio Bangui, va fi apreciată drept 
un atentat la securitatea internă 
a țării și va fi pedepsită de lege.

• CONSILIUL de Securitate 
a reluat luni seara dezbaterile 
în problema rhodesiană. J. G. 
de Beus (Olanda), președinte 
pe luna în curs a Consiliului, 
a anunțat că delegații statului 
Mali, Nigeriei și Ugandei, care

au prezentat, In numele mal 
multor țări africane, un pro
iect de rezoluție, au respins 
sugestia făcută de Marea Bri
tanie, Statele Unite și Olanda 
privind amînarea votului asu
pra acestui proiect de rezolu
ție. Ceilalți membri ai Consi
liului, a spus de Beus, au ac
ceptat punerea la vot a proiec
tului de rezoluție african, care 
cere, după cum se știe, Marii 
Britanii să folosească toate 
mijloacele, inclusiv forța, pen
tru înlăturarea regimului ra
sist rhodesian. Proiectul de 
rezoluție nu a obținut însă nu
mărul necesar de voturi pen
tru a fi adoptat.

© O DELEGAȚIE a Comitetului 
italian pentru energia atomică 
condusă de prof. Carlo Salivetti, 
vicepreședinte al Comitetului, a 
efectuat o vizită de șase zile in 
R. P. Polonă. Delegația a avut 
convorbiri în legătură cu colabora
rea polono-italiană în domeniul fo
losirii energiei nucleare. S-a căzut 
de acord, printre altele, asupra 
unul schimb ds lucrători științifici 
și asupra efectuării în comun a 
unor lucrări de cercetări științifice 
în acest domeniu.

Șeful delegației italiene a fost 
primit de Eugctrt.mz Szyr. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone.
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