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...în după-amiaza zilei de 10 iunie, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre Curtea de Argeș. Aclamîndu-i pe oaspeți, țăranii cooperatori din Bascov, Merișani și Vîlce- le au ieșit pe marginea șoselei cu flori și stegulețe.La intrarea în Curtea de Argeș, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de bă- trînul profesor Ion Rizescu care le urează bun venit.Peste 20 000 de oameni din oraș și din împrejurimi înși- ruiți de-a lungul străzilor primesc cu aclamații și aplauze coloana ce se îndreaptă spre Curtea Domnească.Sub bolta clopotniței, în costume de epocă, patru străjeri deschid drum oaspeților. Corul din Galeșu intonează un vechi cîntec popular.Ctitorită în secolul XIV, Biserica Domnească constituie un strălucit monument de arhitectură, ridicat după vestita victorie dobîndită de oștile lui Basarab la Posada împotriva lui Carol Robert.Oaspeții se îndreaptă apoi spre ruinele Palatului Domnesc. în decorul fostului Palat răsună cîteva replici din piesa

„Vlaicu Vodă“ de Al. Davilla, interpretate de artiști ai Teatrului de stat din Pitești.După ce vizitează Curtea Domnească, conducătorii de partid și de stat urcă la tribuna de lîngă zidurile monumentului.Tov. Vasile Mohanu, prim- secretar al Comitetului raional al P.C.R., salută cu bucurie vizita oaspeților și asigură conducerea de partid și de stat că oamenii muncii din raionul și orașul Curtea de Argeș muncesc cu însuflețire pentru a-și aduye întreaga lor contribuție la ridicarea continuă, economică, culturală și socială a României Socialiste.în aclamațiile mulțimii ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Vizitînd Curtea de Argeș, capitala de acum cîteva secole a Țării Românești — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. — am poposit la fosta Curte Domnească. Am ținut să aducem omagiul nostru a- celora care au pus bazele Țării Românești independente. Curtea de Argeș, ca străvechi oraș de unde Basarab, Mircea cel Bătrîn și atîția alții au știut să ridice poporul nostru la lupta pentru o viață demnă, pentru a-și apăra ființa națională, a cunoscut multe episoade și figuri mărețe în decursul veacurilor. A aduce omagiul nostru memoriei acelora care au contribuit la existența României de astăzi este pentru noi toți o datorie de cinste. Prețuind memoria înaintașilor noștri, noi învățăm să apreciem prezentul, ceea ce am înfăptuit prin munca unită a întregului nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist. Noi învățăm totodată să. prețuim viitorul pe care trebuie să-I făurim prin munca noastră, sub conducerea partidului.Referindu-se la succesele obținute în anii construcției socialiste, vorbitorul a spus : Ceea e am înfăptuit constituie numai o bază de plecare pentru dezvoltarea în continuare a patriei noastre spre noi culmi ale civilizației. După cum știți, Congresul al IX-lea al P.C.R. a trasat un program măreț de dezvoltare a României socialiste. în cadrul acestui program și regiunea Argeș și orașul Curtea de Argeș vor cunoaște o dezvoltare nouă și puternică. Numai în orașul dv. urmează să se mai construiască în acest cincinal încă două întreprinderi, la care vor lucra peste 2 000 de muncitori. Basarab a con-

struit aceăstă mînăstire, care evocă momente și străduințe din istoria formării statului românesc. Noi construim alte cetăți — ale industriei socialiste, care vor dăinui peste secole și vor face ca poporul să înainteze victorios pe calea construirii societății socialiste și comuniste. Din fostul Palat Domnesc au mai rămas puține rămășițe.Noi dorim să construim pentru poporul român o civilizație socialistă care să dureze peste veacuri. La aceasta vă cheamă Partidul Comunist Român !Ridicînd continuu patria noastră — a spus tovarășul Ceaușescu — dezvoltînd industria, agricultura, știința, noi ne aducem în același timp contribuția la întărirea întregului sistem mondial socialist, la victoria socialismului în întreaga lume, la crearea unei societăți omenești în care fiecare popor, liber și independent, să-și aibă locul corespunzător muncii și aptitudinilor sale. Iar poporul nostru a dovedit că este un popor vrednic, muncitor și merită să-și clădească o viață fericită. Vă transmit dv, celor din Curtea de Argeș și din raionul Curtea de Argeș, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului și urări de noi succese în munca dv. închinată bunăstării întregului popor, fericirii patriei noastre socialiste, România !...Un scurt popas Ia vestita Mînăstire Curtea de Argeș, ctitorită de Neagoe Basarab, u- nul dintre cele mai originale și mai frumoase monumente ale țării. în cartea de o- noare a mînăstirii, oaspeții consemnează : „Am pășit cu emoție în acest lăcaș care amintește de celebra baladă a meșterului Manole, simbolul nepieritor al geniului creator popular. Cinstim memoria celor ce au făurit cu talent și generozitate asemenea monumente, dăruind poporului strălucite exemple de artă și frumusețe. Prețuind trecutul, prețuim prezentul, viitorul patriei noastre — România Socialistă“.De la Mînăstirea Curtea de Argeș, vizita conducătorilor de partid și de stat continuă spre marele baraj al Hidrocentralei „Gh. Gheorghiu- Dej“ de pe Argeș.Drumul șerpuiește printr-un șir de comune și pretutindeni locuitorii, de la mic la mare, au ieșit în întîmpinarea iu- biților oaspeți. Mulți dintre localnicii care-i aclamă pe conducătorii de partid și de

stat au lucrat la marea construcție a barajului.Sus, de pe creasta barajului, unde se oprește convoiul de mașini, se deschide panorama celui mai tînăr lac de acumulare al țării, străjuit, undeva departe, de crestele înzăpezite ale Făgărașilor. Pe întinsul lacului, care în această zi a a- tins adîncimea de 100 metri, sirena unui vaporaș a- duce oaspeților salutul primilor „marinari de pe Marea Argeșului“.în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat au venit aici Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice, Octavian Groza, ministru adjunct, ingineri și proiectanți, sute de constructori.Inginerul Nicolae Păunescu, directorul grupului de șantiere, informează despre stadiul lucrărilor. în septembrie, o- dată cu instalarea celui de-al 4-lea și ultimului agregat e- nergetic, hidrocentrala de pe Argeș va intra în probe tehnice, furnizînd primele cantități de energie electrică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat au cuvinte de apreciere pentru munca constructorilor. Secretarul general al C.C. al P.C.R. recomandă organelor locale de partid și de stat să ia măsuri pentru ca aceste locuri să devină și o importantă zonă de atracție turistică.La încheierea vizitei are loc un scurt miting. în numele constructorilor barajului, secretarul comitetului de partid al grupului de șantiere, Fran- cisc Anton, transmite un salut călduros conducătorilor de partid și de stat.Primit cu puternic aplauze a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Nu au trecut decît cinci ani de cînd a început construcția acestui baraj — a subliniat vorbitorul. Pentru realizarea sa au fost învinse în acești ani multe greutăți. Datorită eforturilor susținute ale inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, sîntem acum a- proape de terminarea acestui obiectiv, care va da în cu- rînd patriei noastre, lumină și energie electrică. pînă la inau

gurarea oficială a acestui obiectiv, felicit pe constructorii săi, care au reușit să îndeplinească sarcina trasată de partid în termenul stabilit.E adevărat că aici, în regiune, s-a obișnuit din vechime să se construiască iscusit. Astăzi am vizitat două mînăstiri vechi, ctitorite de domnitorii Basarabi. Legenda spune că, după ce meșterii, în frunte cu Manole, au clădit mînăstirea, domnitorul, văzînd cit este de frumoasă, a preferat moartea lor decît construirea alteia mai frumoase. Manole și-a zidit — în legendă — propria soție. în ceea ce am zidit noi aici sînt realizate ideile a suite de ingineri, sînt întrupate entuziasmul și priceperea a mii de constructori din România. Iată de ce această construcție va fi mai trainică decît cea a meșterului Manole. Vor trece, fără îndoială, veacuri, iar urmașii noștri vor veni și vor admira priceperea celor care au zidit hidrocentrala.S-a făcut un lucru bun, dar noi credem că puteți să munciți în viitor și mai bine ; veți ridica noi construcții aici, sau dincolo, la Lotru. Unii dintre cei care au lucrat aici sînt acum la Porțile de Fier. Pe măsură ce învățăm să construim mai bine, ne avîntăm mai îndrăzneț înainte spre noi o- biective.în încheiere secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat proiectanților și constructorilor noi succese în muncă.La înapoierea spre Pitești, în ciuda nopții care coborîse, mii de localnici au ținut să salute trecerea oaspeților. Prin comuna Merișani torțe aprinse luminau drumul.Un ultim popas la intrarea în oraș, la Combinatul de industrializare a lemnului. Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de Ion Rîmbu, adjunct al ministrului economiei forestiere. în timpul vizitei, directorul Combinatului, ing. Victor Chelu, prezintă oaspeților fabrica de mobilă ; arătînd că în momentul de față fabrica produce 15 000 de garnituri de mobilă pe an. el subliniază preocuparea specialiștilor și muncitorilor de a îmbunătăți continuu calitatea produselor.

Conducătorii de partid și de stat fac recomandări privind folosirea tehnologiei moderne, valorificarea complexă a bogatelor resurse de materie primă pe care le oferă pădurile argeșene.Prima zi a vizitei în regiunea Argeș — care a durat a- proape 15 ore fără întrerupere — s-a încheiat cu un spectacol folcloric.Sîmbătă, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Maxim Ber- ghianu, Vasile Vîlcu, Ilie Ver- deț și Manea Mănescu au continuat vizita în regiunea Argeș, însoțiți de tov. Petre Duminică, prim-secretar al Comitetului regional de partid, și Constantin Sandu, președintele Sfatului popular regional.în drum spre Slatina, la Silișteni, cîteva mii de oameni s-au adunat pentru a saluta trecerea conducătorilor de partid și de stat prin raionul Costești. Tov. Gheorghe Drafta, prim-secretar al Comitetului raional de partid, urează oaspeților „bun venit“ și prezintă o scurtă informare despre activitatea și preocupările oamenilor muncii din raion, despre modul cum sînt îndeplinite sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R.Salutat cu puternice urale și aplauze, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru primirea caldă făcută. Vă dorim din toată inima să obțineți succese tot mai mari în activitatea dv. — a spus secretarul general al C.C. al P.C.R. Cooperativele agricole să devină mai puternice, să obțină recolte mai mari.La intrarea în comuna Colo- nești, țăranii cooperatori, îm- brăcați în costume de un pitoresc specific, oferă oaspeților îndătinata pîine și sare. Pentru scurt timp, cunoscuții călușari din Colonești însoțesc, în ritmul jocului, coloana. Mii de locuitori ai satelor se înșiră de-a lungul traseului.Sînt vizitate lanurile bogate ale cooperativei agricole de producție din comuna Negreni.MIRCEA MOARCĂȘ NICOLAE VAMVU CONSTANTIN MARINESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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Mihail Davldoglu

e Valea Prahovei, 
la Țicleni sau 
Moine ști, zi de zi, 
ceas de ceas, urcă 
din adîncuri flu
vii de petrol. In 
același timp țevi
le de foraj co
boară in adîncuri

sute și sute de metri. Au tre
cut de mult de o mie, de două 
mii. Au trecut și de două mii 
cinci sute și tot nu se opresc. 
Pe cîmpurile petrolifere, sînt 
așteptate, ca armele într-o 
importantă bătălie, țevile de 
foraj. Țevi de bună calitate, 
care să suporte fricțiunile, 
să suporte și temperatu
rile ridicate ale adîncu- 
lui. In această competiție 
Uzina „Republica" își are cu
vîntul său greu. Și în cadrul 
uzinei, laminorul duo. O com
pletare : pe primul trimestru 
al anului în curs s-a produs 
aici cea mai mare cantitate de 
țevi de 6 țoii din istoria uzi
nei, iar după ultimele calcule, 
creșterea este în plină ascen
dență...

Kilometri și kilometri țevi 
de foraj din oțel aliat, din 
oțeluri speciale, fără nici un 
rebut, totul la profilul și ca
librul cerut.

Explicația succesului 1
...De o parte dramaticul de

cor de foc și metal, cu dudu
itul profund al cuptoarelor, 
scrîșnetul și țiuitul țaglelor 
trecute prin valțuri, clopotele 
macaralelor cu al lor du-te 
vino suspendat deasupra 
capului, la care se adaugă 
halo-ul de lumină al țaglelor 
și țevilor incandescente, cu
efluviile de dogoare care te 
învăluie de jur împrejur, 
incit după o tură de o jumă-
tate de oră îți storci cămașa

Reportaj 
de la 
Uzinele 
Republica'I

ca pe o rufă udă. De alta, aten
ția și concentrarea maximă, 
cu intervenții care se cer 
făcute în fracții de secundă și 
asta zi de zi, schimb după 
schimb, iarna și vara. Mai ales 
vara, în dogoarea și arșița de 
pîrjol a uriașelor hale... Toate 
acestea au făcut să se cearnă, 
să se aleagă oamenii. Și oame
nii s-au ales unul și unul. 
Intr-un cadru de patos coti
dian, cu sentimentul intensi
tății și de adîncă trăire, mun
ca la laminoare le-a intrat 
în singe, a ajuns să facă parte 
din însăși viața lor.

In munca de toate zilele se 
călesc caracterele, se aleg oa
menii. Așa s-au ales și cei 
șase din echipa lui Ganea 
Ștefan de la laminorul duo: 
Nemciu, Giugariu, Cojocaru, 
Sîrbu, Bogdan, Gonciu. Acuma 
sînt în tură Giugariu Gheor
ghe și Nemciu Constantin. Cu 
casca de oțel pe cap, pe mîini 
cu mănușile de piele mușche
tar, mînuiesc cleștii conducînd 
țaglele înspre canalul valțu- 
rilor pentru cele două treceri 
și, înlocuind dopul de dorn 
cu un altul răcit în valul de 
apă în continuă curgere, im
primă țevii cuvenitul calibru. 
Totul cu o iuțeală și o price
pere care ține de miracol. De

(Continuare în pag. a V-a)

1100 tone alumină peste plan
ORADEA (de la corespondentul 

nostru).
Deși de la punerea în funcțiune 

a trecut doar un an și jumătate, 
Uzina de alumină din Oradea lu
crează cu 70 la sută diri capacita
tea proiectată. Performanța indică 
că se va ajunge la această capa

citate cu mult înainte de termenul 
stabilit. De la începutul anului și 
pînă în prezent au fost produse 
1 100 tone alumină calcinată peste 
prevederi. Planul primei decade a 
lunii iunie a fost îndeplinit în 
8 zile.

Spectacol de mitologie dacică

CLUJ (de la trimișii noștri 
speciali).

Calendarul manifestărilor 
artistice ale Casei de cultură 
a studenților din Cluj a pro
gramat o seară culturală de o 
deosebită valoare educativă a 
cărui program a fost intitulat 
„Spectacol de mitologie da
cică“. Pe sce a dominată de 
busturile lui Decebal și Traian, 
academicianul Constantin Dai- 
coviciu a rostit — în fața a. 
numeroși studenți și profesori 

■— un cuv’nt de deschidere — 
o vibrantă evocare a uni

versului cultural și spiritual nl 
strămoșilor noștri geto-daci. 
A urmat apoi un recital de 
poezii inspirate din mitologia 
dacică: Miorița, Rugăciunea 
unui dac. Gemenii (Emi- 
nescu), Dacica, Arheologie, 
(Arghezi), Decebal către popor 
(Coșbuc), Sarcofag tracic (PH- 
lat), Pann, Cimitir roman 
(Blaga), Cîntec la Adamclisi 
(Cicerone Theodorescu) și pre
zentarea unor fragmente din 
poemul dramatic al lui Lucian 
Blaga „Zamolxe".
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Intre oaspeți și reprezentanții organelor locale de partid și 
de stat are loc un schimb de păreri cu privire la modul în care a fost pregătită campania 
de recoltare, cum au fost repartizate combinele și celelalte mașini agricole pentru a se asigura strîngerea recoltei într-un timp optim și fără pierderi....Asistăm la un moment emoționant. La întretăierea șoselei naționale cu drumul ce duce spre Scornicești s-au adunat parcă toți locuitorii acestei comune. Au venit familii întregi, copii și bătrîni, bărbați și femei. Sînt consăteni ai tovarășului Nicolae Ceaușescu, mulți dintre ei cu- noscîndu-1 din copilărie. Conducătorii de partid și de stat se întrețin cu locuitorii comunei. Tovarășul Ceaușescu este înconjurat de numeroși cunos- cuți. Președintele cooperativei agricole de producție din Scornicești, Vasile Bărbulescu, informează pe oaspeți despre rezultatele obținute de cooperatori. La despărțire au loc îmbrățișări, strîngeri de mînă pline de căldură și dragoste. Se aud urale nesfîrșite la adresa Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central.Deodată, în plin cîmp, siluetele unor turnuri de metal și ale unor clădiri strălucind peste oceanul verde de semănături, anunță apropierea de unul dintre centrele industriale importante ale țării: Uzina de aluminiu Slatina.Oaspeții sînt întîmpinați de ing. Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, ing. Ion Deleanu, adjunct al ministrului industriei chimice, de colectivul de conducere și muncitorii întreprinderii. Vizita coincide cu împlinirea unui an de la prima șarjă de aluminiu, eveniment ce avea să marcheze nașterea celei mai tinere ramuri industriale a patriei și un nou ritm de viață pe aceste locuri. Procesul tehnologic de fabricație, realizările uzinei și perspectivele ei de dezvoltare sînt înfățișate de directorul Ion Filip. Oaspeții sînt informați despre proiectul viitoarei fabrici de produse carbonoase, despre noua hală de electroliză aflată în construcție. Ei sînt conduși apoi în halele de electroliză și turnătorie, precum și la fabrica de anozi. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica și Alexandru Drăghici recomandă, în discuțiile purtate cu specialiștii, o mai bună gospodărire a spațiului de producție existent, o folosire cît mai judicioasă a investițiilor.Adresîndu-se celor prezenți tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus la încheierea vizitei: „Am vizitat cu interes uzina dv., deși am mai fost și altă dată pe aici. Este o uzină bună, la nivelul tehnicii mondia

le. Colectivul de muncitori și tehnicieni are, de asemenea, o bună pregătire. Vă felicităm pentru rezultatele de pînă a- cum și vă urăm să obțineți noi succese în munca dv.“.De la uzina de aluminiu, conducătorii se îndreaptă spre Slatina. încă de la intrarea în oraș, mii și mii de locuitori, aflați de-a lungul marelui bulevard, salută cu căldură pe înalții oaspeți. în piața centrală, unde se afla o mare mulțime, are loc un miting. După cuvîntul de salut al primului secretar al Comitetului raional de partid, Nicolae Georgescu, ia cuvîntul, în aplauzele furtunoase ale asistenței, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.După ce a transmis celor prezenți salutul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vorbitorul a spus: Cu toții cunoașteți ce reprezenta Slatina înainte, și ce transformări suferă în momentul de față orașul și raionul Slatina, ca urmare a politicii partidului de industrializare socialistă a țării.După ce s-a referit la succesele obținute în anii construcției socialiste și la sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al Partidului, tovarășul Ceaușescu a spus : în următorii cinci ani în centrul politicii partidului stă continuarea neabătută a industrializării țării. Pe baza acestei politici. regiunea Argeș, raionul și orașul Slatina vor cunoaște 
o nouă dezvoltare. Se va dezvolta combinatul de aluminiu, se vor construi încă două întreprinderi cu circa 2 500— 3 000 de muncitori ceea ce va asigura creșterea nivelului de dezvoltare economică a raionului și în același timp ridicarea bunăstării populației. Desigur, va trebui să depunem eforturi pentru a realiza la timp ceea ce ne-am propus, ceea ce am planificat, va trebui să dăm producție de bună calitate și ieftină, deoarece numai astfel vom contribui la sporirea avuției naționale, la creșterea bunăstării întregului nostru popor.Dînd toată atenția dezvoltării patriei noastre în continuare pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, poporul nostru își aduce în același timp contribuția la întărirea comunității țărilor socialiste. Cu cît fiecare țară socialistă în parte este mai puternică, cu atît mai puternic este întregul nostru sistem socialist mondial.Noi știm că în lume mai acționează forțe care urmăresc 

să mențină dominația colonială și imperialistă, care nu s-ar da în lături, dacă ar putea, să arunce omenirea într-un nou război mondial. Cercurile imperialiste, în frunte cu impe- ' rialiștii americani, continuă să amenințe independența popoarelor, pun la cale comploturi, duc un război criminal de agresiune împotriva poporului vietnamez. România socialistă își exprimă deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez, și îi acordă întregul său sprijin ; sîntem siguri că poporul vietnamez va obține victoria, va hotărî singur cum să trăiască la el acasă, fără amestec din afară.Poporul nostru este interesat ca în Europa să se stabilească relații de colaborare între toate popoarele continentului, indiferent de orînduirea lor socială. După cum știți, România a suferit de două ori de pe urma războaielor dezlănțuite de imperialismul german. De aceea, ea este interesată să se asigure ca imperialismul și militarismul german să nu mai reînvie niciodată, ca în cadrul securității europene, fiecare popor să se poată dezvolta corespunzător dorinței sale. în acest cadru este necesar să se rezolve problema germană, poporul german să-și desfășoare activitatea pașnică, să-și asigure posibilitatea unificării țării pe cale democratică. Noi considerăm că trebuie să acționăm pentru retragerea trupelor neeurope- ne din Europa, pentru retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul altor state, pentru desființarea bazelor militare, pentru ca armamentul atomic să nu poată amenința viața popoarelor din Europa. Noi considerăm că a sosit timpul ca blocurile militare să fie desființate, creîn- du-se posibilitatea ca popoarele să dezvolte relații de colaborare nestînjenite.Desigur, cît timp S.U.A. și partenerii lor din Pactul Atlantic vor menține blocul agresiv N.A.T.O., țările socialiste vor trebui să întărească continuu capacitatea lor de apărare. Iată de ce, tovarăși, considerăm că avem datoria să depunem eforturi continue pentru a întări forța economică a patriei noastre. Aceasta va constitui, totodată, un aport al țării noastre la întărirea unității țărilor socialiste — garanție a păcii în întreaga lume.Secretarul general al C.C. al P.C.R. s-a referit apoi la sarcinile de viitor ale dezvoltării economice. în cadrul planului cincinal pe care l-am început bine — a spus el — uzina de aluminiu și-a depășit sarcinile de plan pe primele cinci luni din acest an cu 1 400 tone de aluminiu. E un lucru bun. Sîntem convinși că poporul nostru va realiza în întregime sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al Partidului. Sîntem conyinși că și dumneavoastră, locuitorii orașului și raionului Slatina, împreună cu oamenii muncii din întreaga țară, nu veți precupeți eforturile pentru a îndeplini sarcinile ce vă revin în toate domeniile de activitate, că veți contribui și mai activ la înfăptuirea prevederilor cincinalului, la înflorirea continuă a patriei noastre. Vă urez din toată inima să obțineți noi și noi succese în munca dumneavoastră, vă doresc multă fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor de bine.Vizita continuă. Coloana de mașini pornește spre cooperativa agricolă de producție din comuna Coteana. Și pe acest traseu, semne ale ospitalității și bucuriei se-ntîlnesc la tot pasul.Cooperativa, vlăstar viguros al agriculturii noastre socialiste, este cunoscută pentru rezultatele bune obținute în creșterea animalelor și sporirea producției de masă verde. Experiența ei a fost preluată de 34 de unități socialiste din regiune. întîmpi- nîndu-i pe oaspeți, Marin Croi- toru, președintele cooperativei, le urează bun sosit.La Coteana au venit să se întîlnească cu conducătorii de partid și de stat și țărani cooperatori din Stoicănești, Drăgănești, Izvoarele și din alte comune învecinate.în aclamațiile celor prezenți, ia cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care spune printre altele :Cooperativele dumneavoastră de producție, după cîte știu, sînt create în anii 1961— 1962. în cîțiva ani de zile, ca urmare a muncii în comun, înfățișarea comunelor s-a schimbat. în locul loturilor mărunte au apărut cîmpurile mari lucrate cu mașini și, ceea ce este mai important, s-au obținut recolte sporite. Acum fiecare țăran cooperator poate aprecia că drumul arătat de partidul nostru este singurul drum care asigură bunăstarea și fericirea țărănimii noastre. Desigur mai avem multe de făcut pentru ca agricultura României să rodească din plin. Congresul al IX-lea, după cum știți, a acordat o mare atenție problemelor dezvoltării agriculturii. Măsurile stabilite de congres au început să se aplice, s-au creat uniunile raionale, regionale și U- niunea Națională a Cooperativelor Agricole — organe proprii ale țărănimii cooperatiste, în cadrul cărora ea participă nemijlocit la rezolvarea problemelor dezvoltării agriculturii, ia parte în mod organizat la întreaga viață politică 

și socială din România socialistă. Muncitorii, țăranii, cele două clase principale ale societății noastre socialiste, principalii făuritori ai bunurilor materiale — în strînsă alianță — muncesc mînă în mînă pentru a asigura înflorirea patriei.în raionul dv. se dezvoltă o industrie puternică. Viața țărănimii, ca și a întregului nostru popor, capătă un conținut nou. Dezvoltarea industriei și agriculturii asigură sporirea bunurilor materiale, bunăstarea poporului, independența și suveranitatea patriei.în continuare vorbitorul a spus : Partidul a elaborat pe baza directivelor date de Congresul al IX-lea, programul de mecanizare și chimizare a agriculturii. Pînă în 1970 va fi rezolvată în linii generale problema mecanizării agriculturii, va spori cantitatea de îngrășăminte chimice. Desigur, realizarea acestor sarcini cere eforturi din partea tuturor ; țărănimea e chemată să-și aducă contribuția la sporirea continuă a producției agricole, așa cum muncitorii fac eforturi pentru a spori producția industrială.în continuare tovarășul Ceaușescu a recomandat cooperativelor să asigure participarea unită a tuturor membrilor la rezolvarea problemelor obștești. Consiliile de conducere, a spus vorbitorul, să păstreze întotdeauna o legătură strînsă cu cooperatorii, să se consulte cu ei pentru ca toate hotărîrile să corespundă intereselor tuturor cooperatorilor, în acest fel procedează și conducerea partidului nostru — se sfătuiește în toate problemele economice și politice, cu masele largi de oameni ai muncii. în aceasta constă e- sența democrației noastre socialiste în care toate hotărîrile sînt emanațiunea întregului popor, contribuția tuturor oamenilor muncii. în aceasta constă chezășia unității de nezdruncinat a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor în jurul partidului, a Comitetului său Central.în încheiere, vorbitorul a urat cooperatorilor succese tot mai mari în activitatea lor.Următorul popas are loc la o altă cooperativă agricolă din regiune — „Grădinari".Sosirea oaspeților este salutată cu căldură de mii de țărani, pe care ploaia nu i-a putut împiedica să fie părtași la această zi de sărbătoare. Se aud urări de bun venit, răsună aclamații, coruri și orchestre populare interpretează melodii specifice locului.Mulțumind gazdelor pentru sentimentele de dragoste manifestate, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.După ce s-a referit la perspectivele deschise de coopera- ' tivizarea agriculturii în satele țării, vorbitorul a spus : Am venit cu ploaie. Mi se pare că dv. vă trebuie ploaie în general. înseamnă că am venit să vă aducem și pe această cale un ajutor.După ce s-a referit la preocupările partidului nostru, iz- vorîte din hotărîrile Congresului al IX-lea, tovarășul Ceaușescu a spus : Un loc însemnat în programul partidului ocupă agricultura. Uniunile cooperatiste asigură mersul înainte al fiecărei cooperative agricole, sporirea veniturilor tuturor cooperatorilor. Uniunea dv. națională participă Ia rezolvarea tuturor problemelor agriculturii, precum și a celorlalte probleme economice șl politice care privesc dezvoltarea republicii noastre socialiste.Fiecare cooperativă — a spus în continuare vorbitorul — trebuie să depună .eforturi pentru sporirea producției agricole. Vom avea mai multe mașini, mai multe . îngrășăminte — toate acestea sînt de mare importanță pentru progresul agriculturii, dar hotărî- toare va fi munca cooperatorilor. Ceea ce am înfăptuit pînă acum este o dovadă că țărănimea noastră cooperatoare este hotărîtă să dea viață directivelor Congresului al IX-lea.Sîntem convinși că sarcinile congresului se vor realiza și în agricultură, asigurînd ca țara noastră să dispună de mai multe cereale, de mai multe animale și produse animaliere, de mai multe legume și fructe. Dezvoltarea multilaterală a țării — a spus în continuare vorbitorul — are o deosebită importanță, pentru că numai o țară cu o economie, cultură și știință puternică poate fi cu adevărat independentă și suverană.Ceea ce făurim noi azi — a spus tovarășul Ceaușescu — a- parține nu numai generației de azi, care construiește socialismul. Aceasta contribuie la asigurarea viitorului generației care crește acum, al copiilor de azi ai patriei noastre. Trebuie să muncim astfel, încît generațiile de mîine să poată spune : înaintașii și-au făcut datoria pe deplin....Drăgășani. Aceste meleaguri, cu un pronunțat caracter agro-viti-pomicol, sînt cunoscute din timpuri străvechi. Cronicile consemnează faptul că aici, încă din vremea romanilor, ocupația de baza a locuitorilor era viticultura.Și astăzi această ramură a a- griculturii ocupă un loc important în economia raionului.Conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați la intra

rea în raion de tovarășul Turcu Gheorghe, prim-secre- tar al Comitetului raional al P.C.R. La mitingul care are loc în centrul orașului Drăgășani a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, care, după ce a mulțumit pentru primirea făcută, a spus :Orașul Drăgășani e renumit prin podgoriile și vinul său bun, dar mai cu seamă prin oamenii lui muncitori și harnici care fac să rodească pămîntul. Ați obținut, în anii construcției socialiste, rezultate bune în activitatea dv. îndeosebi în agricultură. Referindu-se la programul trasat de Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvoltarea economiei, vorbitorul a spus: în cadrul acestui program, și regiunea Argeș va cunoaște o puternică dezvoltare. Se vor construi noi unități industriale, printre care o întreprindere cu peste 2 000 de muncitori în orașul Drăgășani. Astfel, alături de agricultură, îndeosebi de viticultură, pe care trebuie să o dezvoltați în continuare, orașul dv. va cunoaște și începutul dezvoltării sale industriale. Construcția noii întreprinderi urmează să înceapă în curînd, deoarece va intra în funcțiune în anul 1968. E o sarcină de cinste pentru Comitetul raional de partid, pentru sfatul raional și desigur pentru dv., locuitorii din Drăgășani, să a- sigurați ca întreprinderea să fie construită și să intre în producție la timp, contribuind îa îndeplinirea programului stabilit de Congresul al IX-lea al partidului.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușesc a transmis celor de față urări de noi succese în activitate.Oaspeții se îndreaptă către Rîmnicu Vîlcea. în stînga și în dreapta șoselei se zăresc pînă-n depărtare plantații masive de viță de vie susținute de spalieri din beton.La Prundeni, Zăvideni, Io- nești, Mareea sau Băbeni, se revarsă în calea oaspeților o mare de petale colorate. Peste tot aclamațiile și ura- lele izbucnesc sincer, din inimă, în semn de dragoste nețărmurită față de Partidul Comunist Român....Se face un popas în plin cîmp. Imaginea ce se desfășoară larg privirilor e surprinzătoare și plină de semnificație. Alături de profilurile îndrăznețe ale Uzinei de produse sodice Govora, pe cîm- pia din dreapta șoselei, au răsărit ca din pămînt mulțime de panduri și dorobanți, ostăși ai revoluției de la 1848. Aici, în Lunca Oltului, pe locul denumit Cîmpul lui Traian, și-a așezat tabăra generalul Magheru.Momente de adîncă emoție. Azi, 11 iunie, se împlinesc 118 ani de la Proclamația de la Islaz, care a marcat izbucnirea revoluției de la 1848 în Țara Românească. De la înălțimea unei tribune, conducătorii de partid și de stat îmbrățișează cu privirile reconstituirea impresionantă a taberei revoluționarilor pașoptiști. Cu ajutorul oștirii adunate aici, luptătorul revoluționar Gheorghe Magheru a încercat, de acord cu Bălces- cu, C. A. Rosetti, C. Bolliac și alții, să organizeze temeinic rezistența, preluînd comanda și apărînd cu armele în mînă 1 revoluția. Zeci de corturi și căruțe cu coviltir, pilcuri de ostași cu săbii și flinte reînvie o măreață pagină de istorie. Răsună goarna. Călare pe un cal alb „generalul Magheru“ înaintează spre tribună, însoțit de aghiotanți călări, într-o liniște deplină, deasupra taberei se aud cuvintele raportului, în care evocarea trecutului se îmbină cu ideile prezentului:„Tovarășe secretar general;Noi, strănepoții oștenilor lui Basarab Voievod și Mircea cel Bătrîn, ai lui Vlad Țepeș și Mihai Viteazu, ai pandurilor lui Tudor Vladimirescu și ai pașoptiștilor, raportăm de pe Cîmpul lui Traian, unde acum 118 ani generalul Magheru și-a instalat tabăra pentru salvarea revoluției, că sîntem gata să apărăm pămîntul sfînt al patriei udat cu sîngele străbunilor noștri, cuceririle revoluționare ale poporului român, independența și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Sîntem hotărîți să ne înzecim eforturile pentru a traduce în viață programul grandios de dezvoltare multilaterală a patriei trasat de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român“.Răsună puternic, interpretat de cor și fanfară, imnul care a înflăcărat pe revoluționarii de la 1848 : „Deșteaptă-te Române“.Mitingul este deschis de tov. Petre Duminică, prim-secre- tar al comitetului regional de partid, care salută prezența conducătorilor de partid și de stat pe meleagurile argeșene.Luînd cuvîntul tovarășul N. CEAUȘESCU a spus :Am asistat cu profundă emoție la evocarea momentului istoric de acum 118 ani, cînd generalul Magheru se ocupa de pregătirea militară a luptătorilor revoluționari de la 1848. Revoluția de la 1848 a fost înfrîntă, printre altele, datorită intervenției forțelor străine care nu se puteau îm-
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...Mai bine decît orice cuvint, imaginea vorbește despre căldura cu care argeșenii i-au primit pe inalfii oaspețipăca cu eliberarea poporului român, cu formarea unui stat puternic național român, în care vedeau un pericol pentru regimurile feudale din această parte a lumii. Deși înfrîntă, revoluția de la 1848, a dat totuși roade. Ea a constituit începutul luptei care a dus la unirea principatelor în 1859, la războiul de independență națională din 1877, la încheierea formării statului național unitar după 1918, deschi- zîndu-se drum spre făurirea vieții libere și independente de azi.Poporul nostru construiește astăzi o societate nouă, fără asupritori, fără clase exploatatoare, societatea socialistă în care el este stăpînul deplin al bogățiilor patriei, al destinelor sale.Referindu-se la preocupările de azi ale partidului și statului nostru, vorbitorul a spus :Pentru partidul nostru, continuatorul celor mai bune tradiții de luptă ale poporului nostru, este o datorie cinstirea memoriei și faptelor acelora care au contribuit al existența României libere și independente. Ducînd mai departe, pe o treaptă superioară, lupta înaintașilor, a arătat tovarășul Ceaușescu, nu vom precupeți nici un efort pentru ca țara noastră să devină o țară cu o industrie puternică, cu o agricultură înfloritoare, o știință și o cultură înaintată.Tovarășul Ceaușescu a arătat că întregul popor este hotărît să muncească cu avînt pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea, pentru înflorirea continuă a patriei. Raionul dv. Rîmnicu Vîlcea — a spus vorbitorul — va cunoaște în acești ani o dezvoltare nouă : se va dezvolta Uzina de produse sodice, va începe construirea unui important. centru petrochimic. Tovarășul Ceaușescu a subliniat răspunderea ce revine organelor locale în activitatea ce șe va desfășura în acest scop.Oaspeții coboară din tribună, vizitează cortul căpeteniei taberei, în vreme ce fanfara intonează acordurile imnului „Pe-al nostru steag e scris unire“. Apoi sînt invitați la o masă alcătuită după gustul epocii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu înalță paharul plin cu vin de Drăgășani, pentru patria noastră socialistă, pentru sănătatea și fericirea poporului român, liber și independent. El urează miilor de localnici prezenți fericire, sănătate, viață îmbelșugată....Trecutul față-n față cu prezentul, imagine sugestivă ce însoțește pretutindeni, pe itinerariul vizitei, pe oaspeți. Popasul de la Govora, unde se simte din plin pulsul viguros al chimiei românești, a fost folosit de conducătorii de partid și de stat pentru stabilirea unor măsuri practice, cu privire la extinderea actualei uzine. Directorul Vasile Săvulescu conturează în cifre sugestive profilul și dinamica dezvoltării viitoare a întreprinderii. Oricare din datele prezentate — dar mai ales faptul că se va asigura dublarea producției actuale cu un plus de numai 200 de muncitori cu înaltă calificare și specialiști — atestă că pro- iectanții au avut în vedere la elaborarea proiectelor de dezvoltare a acestei mari uzine chimice atingerea unui înalt nivel tehnic.— Este bine să calculați în așa fel costurile acestor lucrări, încît ele să nu depășească valoarea prevăzută — subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. Recomand proiec- tanților, constructorilor și beneficiarilor să folosească cu chibzuință terenurile afectate în preajma uzinei pentru viitoarea extindere. Se vor putea obține importante 

economii prin reducerea lungimii conductelor, cît și prin micșorarea volumului de construcții. Să asigurăm strictul necesar bunei desfășurări a procesului tehnologic și securității instalațiilor, subliniază secretarul general al C.C. al P.C.R., adresîndu-se ministrului industriei chimice, Constantin Scarlat.Discuția se referă apoi la gradul înalt de automatizare a producției. Exprimîndu-și satisfacția pentru acest fapt, tovarășul Ceaușescu atrage atenția că în prezent există un număr de muncitori și specialiști calificați, care pot fi îndreptați, de pildă, spre noul Combinat petrochimic ce se va ridica la Rîmnicu Vîlcea.în încheierea discuției, conducătorii de partid și de stat recomandă să se acorde o a- tenție deosebită problemelor economice pe care le ridică exportul produselor uzinei.Coloana de mașini se angajează spre Rîmnicu Vîlcea, centru istoric și cultural. Aici, aceeași înălțătoare și entuziastă manifestare de profundă dragoste și atașament față de partid, față de politica sa.în piața din centrul orașului are loc un scurt miting, în cadrul căruia tovarășul Gheorghe Rizescu, prim-secre- tar al Comitetului raional de partid Vîlcea, urează conducătorilor de partid și de stat un călduros bun sosit în numele locuitorilor orașului și ai raionului.Salutat cu puternice aplauze și aclamații, ia apoi cuvîntul tovarășul NICOLĂE CEAUȘESCU.După ce a mulțumit pentru primirea călduroasă făcută de locuitorii orașului și raionului Rimnicu Vîlcea, secretarul general al C.C. al P.C.R. a spus:Cunosc orașul Rîmnicu Vîlcea de peste 30 de ani. E a- devărat că atunci eram în ilegalitate, și burghezia nu ne făcea o asemenea primire. U- nii dintre ilegaliștii care activau atunci trăiesc și acum în orașul dv. Tocmai datorită muncii și luptei duse în anii grei ai terorii burghezo-mo- șierești de comuniști, de toți acei care și-au legat soarta de interesele poporului, ale națiunii române, putem noi astăzi să construim viața nouă, socialistă.în continuare, tovarășul Ceaușescu a spus : Pe meleagurile raionului și orașului dv. sînt multe vestigii istorice. Cei care doresc să cunoască trecutul de luptă al poporului nostru pot găsi aici multe muzee și locuri evocatoare. Nu departe este Mînăstirea Cozia, unde se află osemintele lui Mircea cel Bătrîn, acela care a condus în luptă viteaza armată română ce a învins pe Baiazid.Poporul nostru, a spus vorbitorul, și-a cîștigat independența națională prin lupte grele. El nu poartă nimănui pismă. Considerăm că ceea ce a fost în trecut trebuie să fie lăsat pentru totdeauna pe seama istoriei. Dorim să dezvoltăm relații prietenești cu toate popoarele lumii, și în primul rînd cu popoarele din Europa. Partidul nostru pune în centrul politicii sale prietenia cu țările socialiste de care ne leagă aceleași interese, dorința și hotărîrea comună de a construi societatea socialistă, fără clase. în același timp, nu putem uita că în Europa și în lume sînt încă alte zeci de popoare ; de aceea trebuie să ducem în condițiile istorice de astăzi o politică de dezvoltare a relațiilor cu toate aceste popoare, indiferent de orînduirea lor socială. Considerăm că este dreptul sfînt, inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur regimul social pe care îl dorește. în același timp, considerăm că între popoare trebuie să existe relații de colaborare care să se dezvolte continuu, deoarece numai în felul acesta se 

pot asigura pacea, progresul tuturor popoarelor, năzuința lor spre mai bine, spre o civilizație tot mai înaltă. Vorbitorul s-a referit apoi la problema securității europene, la colaborarea dintre statele de pe continentul nostru, precum și la căile de rezolvare a problemei germane.După ce s-a referit la sarcinile generale ale cincinalului, tovarășul Ceaușescu a spus: în cadr ul programului elaborat de partid, regiunii Argeș, orașului și raionului Rm. Vîlcea le revin sarcini mari. în viitorii cinci ani urmează să se dubleze producția Uzinei de produse sodice de lîngă Rm. Vîlcea și să se construiască un nou combinat petrochimic în care vor lucra peste 3 000 de salariați. Realizarea acestui combinat, a cărui amplasare am stabilit-o astăzi, va cere eforturi din partea comuniștilor, a oamenilor muncii din raionul și regiunea dv. Sîntem convinși că dv., la fel ca întregul nostru popor, nu veți precupeți nici un e- fort pentru a realiza în termenele stabilite și poate chiar mai devreme obiectivele și sarcinile ce vă revin din planul cincinal.Cetățenii din Rîmnicu Vîlcea îi conduc apoi pe oaspeți pe tot parcursul, cu mii de buchete de flori.Drumul urcă lipit de albia Oltului, care curge tumultuos printre stînci....Cozia. Ctitorie a Iui Mircea cel Bătrîn, marele voievod care a vegheat la neștirbirea acestui pămînt. Conducătorii poposesc cu emoție aici, adu- cînd omagiu acestui strălucit strămoș.în naosul frumoasei mînă- stiri, înalții oaspeți sînt întîmpinați de Iosif Gafton, episcop al Eparhiei Rîmnicului și Argeșului, care lîngă cripta marelui voievod și aceea a Teo- fanei, mama lui Mihai Viteazul, rostește calde cuvinte de bun sosit. în numele soborului acestei mînăstiri și al clerului ortodox din eparhie, înaltul prelat a exprimat urări de succese care să înalțe tot mai mult bunăstarea poporului român. „Vă felicităm ca pe creatorii faptelor epocale care se vor înscrie în istorie așa cum s-au înscris și cele ale lui Mircea“.Mulțumind pentru cuvintele adresate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus că aceasta este considerată ca o dovadă a sprijinirii de către clerul ortodox a politicii partidului nostru, care corespunde intereselor poporului român, înfloririi patriei.Conducătorii cercetează apoi frumoasa zidire. în turnul mînăstirii, în aceeași atmosferă care i-a inspirat lui Grigore Alexandrescu cunoscutul poem „Umbra lui Mircea la Cozia“, oaspeții ascultă versurile recitate de elevul Florin Zamfirescu.Relevînd omagiul poetului, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat numeroșilor localnici prezenți, subliniind cît datorăm marilor înaintași care au contribuit prin lupta lor la afirmarea poporului român, la ridicarea patriei. în cartea de aur a acestui lăcaș, înalții oaspeți au scris : „Am vizitat cu mare interes Mînăstirea Cozia — unul din cele mai reprezentative monumente ale artei noastre vechi, lăcașul unde își doarme somnul de veci marele domn al Țării Românești, Mircea cel Bătrîn. Lupta lui Mircea și a celorlalți viteji voievozi ai țărilor române pentru libertate, neatîr- nare și ființa națională și-a aflat astăzi strălucită împlinire în patria noastră liberă, independentă și suverană — Republica Socialistă România“.De la Cozia, din nou prin Rîmnicu Vîlcea. drumul continuă peste Dealul Negru, pe frumoasele serpentine care 

conduc spre Valea Topologu- lui, spre Bălcești.Conacul serdăresei Zinca, mama ilustrului istoric, luptător și cărturar al revoluției de la 1848, se înalță pe culmea dealului spre care s-au îndreptat mii și mii' de oameni, în această casă a trăit și a lucrat cu generoasă dăruire Nicolae Bălcescu.La poarta conacului, oaspeții sînt întîmpinați de prof. Augustin Z. N. Pop, decan al Institutului pedagogic Pitești, care, salutîndu-i pe conducătorii de partid și de stat, a- rată că exact acum 147 de ani, la 11 iunie 1819, în „mahalaua Boteanului la nr. 66“, s-a născut Nicolae Bălcescu.Vizitarea casei, cercetarea a- mintirilor de familie, a Bibliotecii Bălceștilor și urmașilor lor, a tabloului și obiectelor care ne rememorează epoca, prilejuiesc un popas.. Se intonează Imnul revoluției de la 1848, „Deșteaptă-te române“, de o puternică formație orchestrală.Adresîndu - se celor prezenți, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus :Am ținut ca în drumul nostru de două zile prin, regiunea Argeș să venim și la Bălcești, în această măreață zi de 11 iunie care ne reamintește izbucnirea revoluției de la 1848. Partidul Comunist Român, păstrătorul și continuatorul celor mai valoroase tradiții de luptă ale neamului nostru, ține să omagieze a- mintirea străluciților săi fii care au luptat și și-au jertfit viața pentru mersul înainte al istoriei neamului. împreună cu tovarășii mei, sînt felicit că mă găsesc în seara aceasta pe prispa casei lui Bălcescu și vă anunț că în- cepînd de astăzi această casă va deveni un muzeu memorial, la care tineretul nostru, generațiile care vor urma, să se adape din exemplul înalt de patriotism al acestui bărbat.Ca și alți oameni progresiști ai vremii sale, Bălcescu a luptat înaripat pentru libertatea și suveranitatea națională a poporului român. Dar ; în prea scurta lui viață, Bălcescu n-a avut fericirea să vadă împlinite idealurile pentru care a luptat — unirea, neatîr- narea, realizarea statului național al tuturor românilor. Aceste acte mărețe au fost înfăptuite prin lupta întregului nostru popor. Noi, comuniștii, cinstind memoria Iul Bălcescu și a celorlalți luptători, continuînd cele mai bune tradiții, facem totul pentru ca națiunea română — independentă și suverană — să dăinuiască peste veacuri.în cartea de onoare a Bălceștilor, oaspeții au scris :„Aici, la Bălcești, unde marele revoluționar, cărturar și patriot înaintat, Nicolae Bălcescu, a închinat multe clipe de înflăcărată meditație pentru destinele României, cinstim memoria întregii generații de luptători pașoptiști. Stindardul patrioților de la 1848, care a fluturat cîndva și pe aceste meleaguri, strălucește astăzi glorios în mîinile clasei muncitoare, ale întregului popor care, făurind România socialistă, a dat împlinire idealurilor de libertate, suveranitate și prosperitate ale poporului nostru — idealuri pentru care s-au ridicat la luptă cei mai buni fii ai poporului nostru. Numele lui Nicolae Bălcescu rămîne înscris pentru vecie în istoria noastră, ca o pildă nepieritoare a luptei și jertfei pentru afirmarea și înflorirea națiunii române“.E noapte, satele au aprins torțe în întîmpinarea oaspeților. Coloana de mașini se îndreaptă acum spre Pitești.(In numărul viitor se va re
lata continuarea vizitei în re
giunea Argeș a conducătorilor 
de partid și de stat).



Revista revistelor școlare
Din
desenele elevilor

Dacă revistele a numeroa
se licee au o veche tradiție 
— „Mugurul“, de pildă, pu
blicație a Liceului „Mihai 
Viteazul“, apare de peste 40 
de ani — tiparul, șapirogra- 
iul sau chiar obișnuita ma
șină de dactilografiat au 
multiplicat foarte rar in tre
cut încercările literare și 
artistice ale elevilor școlilor 
profesionale. Explicația nu 
stă atit In faptul că, odinioa
ră, numărul acestor școli 
era destul de redus, ci mai 
cu seamă intr-o gravă sub
apreciere a posibilităților 
elevilor numitelor școli de 
a se manifesta pe planul 
creației literare și artistice.

Pregătind cadre de munci
tori calificați, grupurile șco
lare depinzînd de diverse 
ministere sint astăzi, deopo
trivă, ateliere și laboratoa
re in care adolescentul de
prinde temeinic o profesie, 
dar și amfiteatre în care re
ține cunoștințe largi și mul
tilaterale din domeniul cul
turii generale. Poezia — in 
primul rind — schița, repor
tajul, eseul, recenzia, devin 
tot atitea modalități de ex
primare ale elevilor de la 
„profesională“, Îndrăgostiți 
de literatură, de artă, de 
cartea științifică. Un frumos 
exemplu îl avem în față. 
Este revista intitulată „Mun
citorul de miine“, aparținînd 
Grupului Școlar M.I.U. din 
Clui.

Sintem convinși că nu ne 
Înșelăm afirmind că meritul 
principal al acestei publi
cații este acela că redacta
rea, alegerea șl ilustrarea 
materialelor și apoi multi
plicarea ei este opera unul 
colectiv deosebit de nume
ros, apariția unul numdr din 
„Muncitorul de miine“ an- 
trenind zeci, poate sute de 
elevi.

Ca de obicei, nu între
prindem nici acum un pro
ces mai adine de analiză 
a materialelor publicate, 
mărginindu-ne la simple și 
fugare notații de lector. Re
vista este deschisă de un 
articol redacțional Împărtă
șind că obiectul dedicației 
Întregului număr este cartea, 
contactul viu Intre elevi și 
bibliotecă. Departe de inten
ția de a prezenta un bilanț 
statistic, menținindu-se la 
sensurile, Ia poezia ecuației 
„elev—cititor pasionat“, ar
ticolul cuprinde totuși niște

cifre din care reținem că, 
Intr-un singur trimestru, bi
blioteca a Înregistrat 929 de cititori, 16 439 cărți citite 
(și multe din ele recenzate), 
media cărților citite de un 
elev fiind, lntr-un interval 
de timp de trei luni, de pes
te 17. Este o situație care 
motivează dedicația unul 
întreg numdr de revistă și, 
poate, mai mult decit atit. 
Un amplu eseu intitulat „Că
lători pe aripile cărților“ 
pornește de ia cunoscutul 
citat din Miron Costin, potri
vit căruia, zeii greci, dacă 
ne-ar fi cunoscut la timp 
frumusețile patriei, și-ar fi 
mutat Olympul pe aceste 
meleaguri — șl trecind prin 
opera Iui Ion Codru Drăgu- 
șanu, Dinicu Golescu, Alecu 
Russo, Al. Odobescu, ajun
ge la Vlahuță, Hogaș, Pa- 
nait Istrati, Sadoveanu, par- 
curgind un drum „sub ce
rul veșnic albastru al fru
museții naturii și omului de 
la noi", dar mai cu seamă 
convingindu-ne că spre 
acest cer al frumuseții se în
dreaptă necontenit cu o dra
goste pătimașă, cu o sete de 
cunoaștere nepotolită, mun
citorul nostru de miine, ele
vul de azi.

Uimitoare desigur pentru 
cineva, tentat, șă reducă cu 
totul neindreptățit orizontul 
cultural al elevilor de la 
„profesională“. firească 
pentru cel căruia nu-i 
sint străine principiile 
acestor școli, apar, intr-un 
alt eseu purtînd titlul „Bio
grafii“, notele de la subsol 
atestind consultarea unor 
cărți. Dacă spațiul ne-ar per
mite, am însera aici integral 
aceste note. Vă asigur că 
ele pomenesc titluri de ope
re pe care nici un om cu o 
statornică formație intelec
tuală nu le-ar socoti ca fă- 
cînd parte din prima sa ti
nerețe de lector.

Ne-au mai interesat un 
material al elevului Victor 
Mureșan despre „cărți și 
proverbe“, o invitație la 
„cărți care vă așteaptă" 
semnată de elevul Emil Bo- 
jan — și, in genere, numă
rul acesta din revista „Mun
citorul de miine“ ne-a ciști- 
gat speranța că ne vor mai 
cădea In mină și altele, oie- 
rindu-ne în continuare un 
sentiment însuflețitor.

O. P.

„Ionică"
BALOGH ANGELA (6 ani) Grădinița-nr. 9,

București'

Desen de PERCĂU LIVIU

..Gara Constatila“
PREDA MIIIAELA NICOLITA(7 ani) Gradinila de copti nr. 12. Constanfa
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APARE LUNAR

SUPLIMENT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC AL „SCÎNTEII TINERETULUI“ PENTRU ELEVI

„Primăvară"
STELA BOZDOG GÄNESCU

A FI
CULT

AL. PHILIPPIDEPe lingă specialitatea în limitele căreia se exercită activitatea principală a cuiva este nevoie de un fond de cunoștințe generale, precise și acestea, dar fără pretenția de-a ajunge în miezul lucrurilor. Este ceea ce, obișnuit, se numește cultură generală. E bine ca această cultură să fie dobîndită în anii adolescenței și ai tinereții. Școala, fără îndoială, dă în această privință indicații, îndrumare și îndemnuri. Dar un rol hotărîtor îl are voința de cultură a fiecăruia.In epoca noastră, în care toate ramurile științei se dezvoltă cu repeziciune, se impune nevoia unor cunoștințe cit mai intime și mereu înnoite, atit în ce privește specialitatea cit și în ce privește legătura specialității cu alte domenii de cunoaștere. A- dîncirea unui anumit grup de cercetări, adîncire pe care o cere specializarea într-o materie oarecare, nu implică deloc îngustarea orizontului intelectual. Studierea în adîncime a unei părți nu se poate face bine decit cu dobîndirea unei priviri de ansamblu asupra întregului. La această privire de ansamblu nu se poate ajunge decit numai atunci cînd ai căpătat cunoștințe privind complexul culturii contemporane, adică noțiuni generale despre cit mai multe sectoare ale culturii.Există o corelație între cunoștințele din diverse domenii ale științei, corelație care corespunde unei cerințe adinei a minții omenești, cerința unei armonii, a unei unități fundamentale și a unui echilibru, atit în ce privește mijloacele de cercetare cit și în ce privește scopul de atins, adică cunoașterea însăși. Numai o cultură generală dă cuiva posibilitatea să perceapă această armonie, această unitate și acest echilibru.Condiția de dobîndlre a culturii generale este curiozitatea intelectuală. Cred că trezirea, stimularea și întreținerea acestei curiozități trebuie să fie grija principală a educatorilor tineretului. Dar, cum am mai spus, nimic nu se poate face aici în chip cu adevărat folositor dacă nu există acea dorință a cunoașterii, acea sete de cultură care formează unul din cele mai frumoase, mai dezinteresate și mai înalte atribute ale ființei umane. Fiecare va lucra în această direcție după puterile lui. Important este ca fiecare să întrebuințeze în acest scop toate puterile pe care le are.
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Gabriela
Inspirația Melinescu

Noțiunea de „ins
pirație" a urmat ace
lași proces de laici
zare odată cu e- 
volulia istorică a o- 
menirii care s-a 
petrecut cu atîlea 
dintre noțiunile Iun- 
lamentate moștenite 
dm vechea poetică 
grecolalină Cuvin- 
Ini derivă din latinul inspirate. compus 
din tri adică în" și 

sprrare" ceea ce 
înseamnă ,a su
lta" La rindti-l cu- 
vlntul latin e un de
calc al compusului 
elin enthouslasmos 
ten = în. theos = 
zeu. asthma = suflu).

Nu trebuie să ui
tăm că și cuvtnlul 
theos are etimologic 
o accepție concretă
— pe lingă cea mis
tică — derivtnd din 
străvechea rădăcină 
div ta străluci) pă
strată in sanscritul 
div. cu înțelesul de 
..cer", care a dat a- 
pol sanscritul, deva, 
latinul deus vechiul 
irlandez dla ș.a.. toa
te Insemntnd ..zeu"

Teoreticianul cel 
mai luminos al en
tuziasmului a fost II- 
lozolul-poet Plafon, 
care deosebește pa
tru feluri de ..entu
ziasm" adică d'e co
municare a oameni
lor cu zeii de ..ins
pirație" primită din 
partea lor : entuzias
mul extatic — sub 
stăoînirea Iul Bachus
- prin ceremonii sa
cre care aduc parti
cipanta la starea de ekstasis, adică de 
„ieșire din starea o- 
btșnuită". entuzias-

sub luminile lui A- 
pollo — care aduce 
darul prezicetil; en
tuziasmul erotic — 
generat de Atrodita 
Urania. Alrodita ce
rească spre deosebi
re de cea telurică — 
tăcind oamenii să în
țeleagă binele prin 
frumosul pămîntesc. 
fizic i entuziasmul 
poetic, qeneral de 
muze în poefi cin- 
tăreti șl dansatori. 
După Plafon, sub in
spirația muzelor,
totl aceștia au sen
timentul că — 
alunei cînd crează — o putere superi
oară. divină. se 
instăpinește tn el.

că prestigiul poetu
lui tn societate. O 
epigramă greacă an
tică vorbește astfel 
in numele Muzei : 
„Eu cîntam, Homer 
scria“... Boileau atri
buie Inspirația lui 
Apollo, patronul mu
zelor: „Sitotque d’A- 
pollon un genie Ins
piré“... Poeții roman
tici. părăsind vechea 
imagine a muzelor, 
mărturisesc totuși 
senzația că — fn mo
mentele de „Inspira
ție" — „altcineva" 
vorbește din lăuntrul 
lor : ..On ne travaille 
pas. an écoute, an 
attend (...) C’est com
me un Inconnu qui

presla prin scris. De 
multe ori, o neîn
semnată tntimplare 
declanșează acest 
proces. Liviu Rebrea- 
nu a purtat astfel 
doi ani in suflet tra
gedia fratelui său 
Emil, spinzurat pen
tru „trădare“ de jus
tiția austro-maghia- 
ră. O fotografie reprezentând o pădure 
plină de cehi spinzu- 
ra(i pe frontul aus- 
triaa, comunicată de 
un prieten, a declan
șat procesul de cre
ație și l-a determinat 
să scrie Pădureaspînzuratilor. Starea 

~ de „inspirație" mai 
Ovidiu Pcspadâ ma poate fi rezultatul u-—-------------------------------------- ------------- nel mari tensiuni

nervoase, in condiții 
și ea acționează rea- parle a volt basse"... deosebite, de liniște 
lizind opera. Pentru (A. de Musset). șl concentrare. Tot 
Platon „furoarea" Odată însă cu in- Liviu Rebreanu îmi 
produsă în artist de mulfirea contesiuni- mărturisea că avea 
către muze nu are lor scriitorilor mo- obiceiul să stea zii- 
nimic de a tace cu derni despre el tn- nia la masa de scris 
„turta“ bachentelor. șiși. despre procesul de la ora 7 pînă la
Muzica, poezia, dan- lor de creație, fie 1 dimineața. Dar a-
sul au ca obiect să prin scrieri autobio- desea nu putea scrie 
reveleze armonia, grafice, fie prin jur- nimic. Cînd avea de
Muzica Cosmosului, nale intime — așa scris proză epică, se
rațiunea lui Intrinse- cum le-au făcut închidea seara in 
că. ordinea lui — Goethe, Flaubert. casă șl lucra noap- de aceea au ca lege Frații Goncourt și a- tea pînă în zori, con- 
.,măsura". geometria tîfia alții — înțelesul sumînd enorm calea 
ritmului, care se „inspirației“ începe și tutun. Prietenii lui 
poate traduce în ci- să se lămurească alt- Eminescu vorbesc șl 
tre. așa cum o vor lei. în primul rlnd, ei de izolările lui ab- 
tace mai tîrziu dis- ea e legată de mo- solute în camera lui, 
cipolii lui Pitqgora mente de trăire in- timp de cîteva zile, 
înțelesul inspirației tensă a propriei vieți Liniștea, izolarea, 
ca glas interior venit a scritorului. Intim- concentrarea produc 
din alară s-a păstrat plări Îndepărtate în asttel stări sufletești 
pînă în epoca mo- timp, revin brusc la jn care sensibilitatea 
derni. la început ca supralata conștiinței, șl imaginația ajung 
o convingere, apoi ca realități artistice la o maximă tensiu- 
din ce tn ce ca un de astădată. cerîn- ne creatoare : „ins-

mul veticinstor — attibut care să créas- du-și imperios ex- piratia“.

La recitire, volumul de debut 
al Gabrielei Melinescu, Cere
monie de iarnă, lasă aceeași 
impresie cuceritoare. Versurile 
tinerei poete îndeplinesc o con- i 
diție fără de care poezia nu 
poate exista : aceea a sinceri
tății dublată de o spontaneitate 
seducătoare. Poeta nu-și com
pune un chip grav și nu medi
tează „matur". Ea nu-și trădea-j 
ză vîrsta ci trece în versuri 
fluidul sufletesc al propriei 
vîrste. Lumea poeziei sale e de 
aceea saturată de adolescență,» 
de sentimentele virstei în care , 
universul pare fiecăruia .clădit1 
pentru uzul personal.;

E evident o poezie feminină, 
trăită prin simțuri, o confesiu-] 
ne a stărilor noi, neașteptate, 
dar îmbucurătoare la care obli
gă marea trecere de la adoles
cență la maturitate.

Poezia Gabrielei Melinescu 
mai mărturisește însă și altce
va : întîrzierea voită în vîrsta 1 
nepăsătoare de tragedii a 
adolescenței, dorința de a nu 
se desprinde de momentele 
care furnizează euforii unice 
ale sufletului. Cochetăria a- 
ceasta cu adolescența aduce un 
parfum particular poeziei sale, 
medelenizînd-o. împrejurările 
în care se mișcă poeta sînt 
toate revelatorii și gingașe. Un 
motan descălțat „ochi cu tăie
turi piezișe" coboară din po
vești șchiopătînd fără cisme și 
fular și Gabriela îi va face ca
dou șoșonii ei. Tom Sawyer va 
pleca într-o ultimă aventură a 
adolescenței de unde nu se va 
mai întoarce copilul ci bărba
tul. E o sinceritate nesfiită, o 
naturalețe netiucată în apeten
ța tinerei poete pentru apro
pierea băieților de aceeași 
vîrstă cu ea care a cîștigat pe 
mulți cititori. Clanul adolescent 
al copilăriei se sparge : băieții 
pleacă în armată și fata îi aș
teaptă complice pentru a le 
răspunde saluturilor acum seri
oase, altădată familiare. Re
gretul pentru universul infan
til, care se duce inevitabil, e 
una din constantele volumului. 
Apologia diafanei vîrste e alta. 
Cum va evolua poeta în vii
tor. ce vor spune celelalte vo
lume ale sale nu se poate an
ticipa. Dar e sigur că de nu-și 
va pierde sinceritatea și spon
taneitatea va scrie o poezie fe
minină la fel de proaspătă.M. UNGHEANU

Una dintre problemele care a frămîntat multă vreme atît pe oamenii de știință, cit și pe alții cu mai puține cunoștințe științifice, a fost realizarea „mișcării perpetue“, adică a faimosului „Perpetuum mobile“, foarte la modă în special în evul mediu. Ce se înțelegea în fond prin perpetuum mobile ? Nimic altceva decît un dispozitiv, o mașină sau o instalație, capabile de a produce energie de mișcare, fără a primi la rîndul lor energie din exterior. Evident, că realizarea unor astfel de dispozitive, dacă ar fi fost posibilă, ar fi prezentat pentru omenire un interes deosebit. Dar, un principiu foarte simplu, cunoscut încă de pe vremea romanilor, „ex nihilo, nihil se- quitur“, adică „din nimic, rezultă nimic“, se opunea cu îndărătnicie realizării mișcării perpetue.Primele încercări de construire a unor dispozitive cu mișcare perpetuă datează de prin secolele XII—XIII. Au fost unii oameni care au muncit toată viața sau care și-au cheltuit întreaga avere pentru obținerea acestei himere. Ipoteza de la care plecau era următoarea : dacă pe cer stelele se mișcă la infinit și însuși Pămîn- tul se comportă la fel, de ce nu ar fi posibil să se înfăptuiască o astfel de mișcare chiar pe bătrîna noastră planetă ? Bineînțeles că faptele experimentale au demonstrat erorile a- cestor raționamente, pentru ca apoi, considerentele de ordin teoretic, să le infirme total.Este interesant de relatat că, totuși, oameni de știință valoroși, ca Leonardo da Vinci, Stevin și alții au fost preocupați serios de problema „perpetuumului mobile“. De pildă, Stevin, fizician olandez, studiind în anul 1605 proprietățile planurilor înclinate, a imaginat mai întîi teoretic o mașină, care, după el, trebuia să ducă la mișcarea perpetuă. Schema de prin

cipiu este redată în figura alăturată. Se observă două planuri înclinate, avînd înclinații diferite, deasupra cărora se găsesc mai multe bile, legate în formă de lanț. Pe planul mai puțin înclinat se află 4 bile, iar pe celălalt, numai două.Stevin gîndea că cele 4 bile vor coborî în lungul planului înclinat, antre- nînd după ele pe celelalte două, de pe cel de al doilea plan, și astfel, întregul sistem de bile va căpăta o mișcare perpetuă. Logica funcționării dispozitivului se baza pe faptul că cele 4 bile, prezintă totdeauna o greutate mai mare decît celelalte două, de pe planul opus, pe care deci le-ar putea antrena.

1932), fost profesor la Universitatea din Leipzig, descoperitor al legii diluției și a altor fenomene din domeniul electrochimiei, cineticii chimice, teoriei soluțiilor, al catalizei etc.:„îmi amintesc că am făcut și eu, cînd eram școlar, o asemenea invenție, ceea ce, fie zis în treacăt, mi-a atras multe dojeni din partea excelentului nostru profesor de fizică.Ne vorbise de fenomenele tensiunii superficiale și ne explicase că nivelul apei este mai ridicat în tuburile strimte decît în cele largi. Cunoașterea acestui fapt mă făcuse să raționez astfel :Dacă luăm un tub strimt a cărui înălțime să fie

Transpunînd în practică dispozitivul său, Stevin a rămas foarte suprins cînd a constatat că nu funcționează deloc. Fiind îijsă un cercetător exigent, el a căutat'să-și explice eșecul, ajungînd în cele din urmă la concluzii juste din punct de vedere științific. Dacă dispuneți de unele cunoștințe de mecanică, destul de simple dealtfel, veți reuși singuri, dragi cititori, să vă dați seama de ce nu putea funcționa mașina lui Stevin. încercați să vă explicați ! Și scrieți-ne !Este interesant ce ne relatează referitor la perpetuum mobile și unul dintre savanții vremurilor mai a- propiate de zilele noastre, Wilhelm Ostwald (1853—

mai mică decît aceea de ascensiune a apei din acest tub prelungit, apa va curge afară prin extremitatea superioară : am putea deci, reunind un tub strimt cu altul mai larg, avînd fiecare diametre și înălțimi convenabile, să realizăm un sifon, în care apa, in loc să se miște de sus în jos, ca într-un sifon obișnuit, ce are același diametru peste tot, să se miște de jos în sus.Am întrebuințat toată dibăcia mea în arta de a' sufla sticla — care nu era tocmai mare — și izbutii să leg în chip destul de mulțumitor un tub strimt, de unul larg. Dar, cînd am vrut să fac să funcționeze minunatul meu sifon, apa,

în loc să se ridice, scobora, așa cum se întîmplă în oricare sifon obișnuit.Nu cred să mai fie nevoie de explicat cu ce pă- cătuia raționamentul meu, aceasta văzîndu-se de la sine. Asemenea raționamente, greșite, se găsesc ia toți aceia care au vrut să realizeze mișcarea perpetuă prin mijlocirea unui dispozitiv mecanic. Dar, eu am tras un mare folos din rezultatul negativ al „invenției“ mele, folos ce consta din o pricepere mai limpede și mai exactă a fenomenelor de capilaritate.Multiplele experiențe negative, făcute în aceeași ordine de idei, au folosit și mai mult omenirii, căci i-au îngăduit să recunoască faptul că nu există nici un mijloc de a crea mișcarea perpetuă“.De fapt, imposibilitatea realizării perpetuumului mobile a contribuit la fundamentarea experimentală a legii conservării energiei și a principiilor termodinamicii.Din vestigiile trecutului, s-au desprins două tipuri de „perpetuum mobile“ : primul, denumit „de speța întîia“, care ar fi trebuit să funcționeze fără a primi energie din exterior, starea lui finală fiind identică cu cea inițială, și al doilea, „de speța a doua“, care urma să funcționeze pe baza căldurii primite de la o singură sursă extremă fără a mai face schimb de căldură cu un alt sistem.Cu toate că știința a dovedit că nu se poate obține mișcarea perpetuă, totuși nu este exclusă posibilitatea realizării unor mișcări de foarte lungă durată, în cadrul unor sisteme, a căror energie să fie utilizabilă. Ce ar fi, ca pe baza cunoștințelor pe care le aveți, dragi cititori, să reflectați asupra acestor probleme și să ne scrieți un articol, în care să expuneți propriile puncte de vedere ?Ing. LIVIU MACOVEANU
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Luptele
MUNCITORILOR GĂLĂȚENI

din iunie 1916
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pisod deosebit în lupta clasei muncitoare din România dusă împotriva războiului' țuit de puteri rialiste,

dezlăn- marile lmpe- pentru pace și libertate, lupta eroică a muncitorilor din Galați, din 13 iunie 1916, va rămîne puternic întipărită în istoria mișcării muncitorești din patria noastră.Dovedind o înaltă conștiință de clasă, o inepuizabilă energie revoluționară, proletariatul din țara noastră a desfășurat, încă de la declanșarea războiului de către puterile imperialiste, o susținută și vie campanie împotriva lui, pentru o deplină neutralitate, — cerință vitală a întregului popor român. Paralel cu aceasta s-a intensificat lupta muncitorilor împotriva măsurilor antipopulare ale guvernului îndreptate spre scăderea nivelului economic și de viață al celor ce muncesc.împletirea acțiunilor revendicative economice cu cele de ordin politic, îndreptate împotriva războiului, avea o a- dîncă semnificație. în condițiile anului 1916, lupta revoluționară a proletariatului din România pentru cîștigarea dezideratelor economice, căpăta, prin înseși obiectivele sale, un pronunțat caracter politic.Desfășurarea războiului și condițiile create de acesta s-au răsfrînt în mod dureros și asupra situației maselor muncitoare din țara noastră ; a crescut gradul de exploatare și numărul celor fără de lucru, paralel cu scăderea salariilor și creșterea simțitoare, de la o zi la alta, a prețurilor la alimentele și bunurile de primă necesitate.La Galați, datorită stagnării traficului portuar, aproape imediat după declanșarea războiului, situația maselor muncitoare era și mai grea față de restul țării. Numai în primul semestru al anului 1915 din cei peste 14 000 de muncitori angajați în întreprinderile și fabricile din oraș, mai lucrau doar 6 200, iar în port situația era deosebit de gravă; după unele date ale vremii, în aceeași perioadă de timp, din cei 2 400 de muncitori mai lucrau abia 400. Paralel cu a- ceastă situație, pînă în vara anului 1916 scumpirea traiului se accentuează într-un ritm rapid.în aceste condiții, la chemarea partidului social-democrat și a sindicatelor, muncitorii din întreaga țară s-au ridicat la luptă hotărîtă contra războiului imperialist, exploatării, șomajului, a speculei și scum- petei.La campania generală dusă de proletariatul din țara noastră pentru neutralitate, pace și pîine, împotriva scăderii nivelului economic și de trai, muncitorii din Galați, alături de cei din întreaga țară, au luat parte activă.Pentru a pune capăt speculei ce luase proporții, la Galați, ca dealtfel în întreaga țară, au fost organizate mari întruniri și demonstrații de stradă. Cu acest prilej, delegații ale muncitorilor și populației sărace, înaintau la primăria orașului memorii prin care cereau ieftinirea traiului și înlăturarea speculei. în-

tr-un astfel de memoriu, che- mînd la luptă împotriva scumpirii traiului și a alimentelor se spunea printre altele: „Autoritățile, guvernul și primăriile, trebuiesc zguduite din tembelismul lor și împinse spre măsuri serioase și folositoare populației...“La chemarea generală, în ziua de 3 iunie 1916, la primăria orașului Galați s-a prezentat o delegație a muncitorilor din oraș, cerînd, în numele a „5 000 de muncitori și cetățeni organizați“, repartizarea cantității de zahăr ce revenea muncitorilor din cota generală a orașului. La această cerere însă, autoritățile au răspuns brutal, sfidînd și insul- tînd grosolan delegația.Răspunzînd atitudinii jignitoare a autorităților, muncitorii și întreaga populație nevoiașă a Galațiului au hotărît ținerea unei demonstrații de protest urmată de o manifestație de stradă în fața primăriei. La 6 iunie 1916, un adevărat „potop de oameni“ — menționează o gazetă a vremii — au umplut străzile și trotuarele. Surprins de amploarea demonstrației, primarul orașului a fost nevoit să ceară scuze celor 25 de muncitori membri ai delegației pentru a- titudinea jignitoare din ziua
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de 3 iunie. Această victorie a făcut să crească prestigiul și încrederea muncitorilor propriile lor forțe.Din inițiativa Comitetului Executiv al partidului, la 12 iunie 1916, în aproape toate orașele țării au avut loc întruniri și manifestații de protest împotriva conflagrației mondiale și a scumpirii traiului, pentru revendicări economice și drepturi democratice.în această zi, la Galați, peste 2 000 de muncitori s-au a- dunat în fața clădirii Uniunii de transporturi, după care, cei prezenți, s-au îndreptat spre sala unde urma să aibă loc întrunirea fixată.Autoritățile locale, sub pretextul că „atitudinea muncitorilor are caracterul unei rebeliuni“, au interzis întrunirea apelînd în acest sens la armată și poliție. în semn de protest Ia adresa actului arbitrar al autorităților, s-a hotărît ca pentru a doua zi, 13 iunie, să fie organizată o grevă generală de 24 de ore, urmată de o demonstrație de stradă.Mii de muncitori, bărbați, femei și copii, s-au adunat în ziua de 13 iunie în fața clădirii Uniunii de transporturi de pe strada Chihan Vodă. De aici demonstranții în frunte cu Pascal Zaharia, Spiridon Vrînceanu, I. nache Sandu, alții, grupați ieșit pe strada au fost întîmpinați de un cordon de polițiști, care însă se retrăgeau. în dreptul Palatului Navigației Fluviale Române coloana, care ajunsese între timp să cuprindă peste 6 000

în

Ciubotaru, E- State Reni și în coloană, au Portului unde

de oameni, a fost oprită de soldați așezați pe două rînduri cu baioneta la armă, precum și de un mare număr de sergenți de poliție care barau întreaga stradă. După un scurt schimb nioi o nentul da una panii de faptul că manifestanții nu se împrăștie, trage în pieptul tînărului muncitor Spiridon Vrînceanu, rănindu-1 grav. O salvă de foc a ostașilor se soldează cu alte victime : 8 morți și 35 de răniți. Armata a năvălit apoi asupra coloanei...A doua zi, lipsit de asistență medicală, tînărul vatman Spiridon Vrînceanu, a încetat din viață. Cu el numărul celor uciși s-a ridicat la nouă.Printre cei căzuți eroic la 13 iunie era și vechiul militant, veteran al mișcării socialiste din Galați, bătrînul Pascal Zaharia.Guvernul liberal a dezlănțuit apoi o aprigă teroare împotriva clasei muncitoare. Cu toate acestea, după numai 7 zile de la asasinarea celor 9 muncitori, populația muncitoare din Galați s-a ridicat, într-un impresionant elan, să comemoreze pe eroii săi dec) a- rînd, în ziua de 20 iunie, o nouă grevă generală.Vor rămîne vii în amintirea generațiilor cuvintele rostite cu acest prilej în fața mormintelor celor ce s-au jertfit în lupta pentru libertate, pîine și pace, de către un muncitor gălățean: „Vor trece ani și zeci de ani, praful va acoperi de mult numele și crimele guvernanților de azi, vor fi uitați și regii, dar nu va fi uitată niciodată memoria și jertfa lui Moș Pascu, a lui Spiridon Vrînceanu și a celorlalți, căzuți pentru întregul popor“.Înfierînd' actul criminal să- vîrșit de autorități la Galați și cinstind memoria celor căzuți. muncitorimea din întreaga țară s-a solidarizat cu lupta tovarășilor lor gălățeni. In București, Brăila, Iași, Ploiești, Bacău, precum și în alte orașe ale țării, au avut loc întruniri muncitorești în apărarea victimelor și pentru demascarea asasinilor.La marele miting de protest al muncitorilor din Capitală, I. C. Frimu, condamnînd crima săvîrșită, adresa proletariatului din țara noastră o înflăcărată chemare la strînge- rea rîndurilor în vederea viitoarelor lupte. „Faceți ca prin lupta voastră — spunea el — l să înlocuiți societatea de azi bazată pe nedreptate, pe împilare și jaf, printr-o societate | bazată pe dreptate, egalitate, I — pe socialism“.Apelul lui nu a rămas fără ecou. Sub conducerea partidului comunist, an de an. clasa muncitoare din România a fost prezentă și și-a spus cu- vîntul în cele mai importante momente din istoria țării.Aniversînd o jumătate de I veac de la eroica luptă a mun- I citorilor din Galați, întregul I popor al patriei noastre cin- f stește, prin noi și importante a realizări în opera de desăvîr- I șire a construcției socialismu- | lui, memoria celor căzuți în I lupta împotriva exploatării, | pentru o viață mai bună.

de cuvinte, somație, Eliad, din cele două com- de soldați, intrigat
fără sublocote- ce coman-

prof. ION ILINCIOIU

Prezidiul Academiei Republicii Socialiste România și Secția de științe, biologice a Academiei anunță că vineri, 10 iunie 1966, s-a stins din viață, după o grea suferință, academicianul Erasmus Iuliu Nyarady, eminent botanist, șef de secție la Centrul de cercetări biologice din Cluj.S-a născut la 7 aprilie 1881, în comuna Ungheni (Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară) în familia unui muncitor feroviar. Pasiunea pentru studiul plantelor și-a manifestat-o încă din copilărie, ajungînd apoi, ca elev la școala normală, un bun cunoscător al florei țării. Formația de botanist și-a desăvîrșit-o prin studiile superioare și în cadrul neobositelor cercetări în Munții Rodnei, Făgăraș, Retezat, Ta- tra, în Dalmația etc.Academicianul E. I. Nyarady a fost unul dintre cei mai de seamă botaniști ai țării noastre. Timp de aproape 65 de ani s-a consacrat cu pasiune și entuziasm studiului plantelor din România, în domeniile floristic, sistematic și fitogeografic. Rodul îndelungatei sale activități este concretizat în peste 150 de lucrăriPrezidiul Academiei Republicii Socialiste România

științifice, care reprezintă contribuții fundamentale la cunoașterea florei și vegetației din țara noastră. A descoperit și descris două genuri noi și peste 1 200 de noi specii și varietăți de plante.Ca încununare a operei sale științifice, academicianul E. I. Nyarady a condus timp de 17 ani (1949—1966) lucrărilede elaborare și redactare a 11 volume din monumentala lucrare „Flora Republicii Socialiste România“, operă la care a adus prețioasa sa contribuție ca principal autor, eminent organizator și om entuziast.Pentru meritele fice, în anul 1948 membru titular al Academiei Republicii Socialiste România. A fost distins cu „Steaua Republicii Socialiste România“ clasa I, „Ordinul Muncii“ clasa I și cu titlurile de Om de știință emerit și Laureat al Premiului de Stat clasa I. A fost membru al Prezidiului Academiei.Prin încetarea din viață a academicianului E. I. Nyarady, știința românească suferă o grea pierdere.

de științăsale științi- a fost ales

defunctului va fi Casa Universitarilor Accesul publicului 13 iunie,Corpuldepus la din Cluj.va fi permis luni, între orele 10—14.
Adunarea de doliu va avea loc în aceeași zi, la ora 14, iar înhumarea la ora 16 la cimitirul din Cluj.

Succese 
ale sportivilor 

români peste hotare
• In prima zi a „Regatei Stoc- 

kholm" la caiac-canoe, sportivii ro
mâni au cîștigat 4 din cele 7 pro
be programate. A. lgorov a termi
nat învingător în proba de canoe 
(500 m), realizînd timpul de
2'24"9/10. Vernescu și Sciotnic 
s-au clasat pe primul ioc la caiac 
dublu (500 m), cu rezultatul de 
l'43"5/10. Au urmat în clasament 
Nicoară și Ivanov. Sportivii ro
mâni au mai cîștigat probele de 
canoe dublu (500 m) și caiac-4. 
Proba de caiac simplu a revenit 
maghiarului Kemecsey, care l-a 
învins pe Vernescu. Astăzi au loc 
ultimele probe.

® Campionul 
niei, Ion Tiriac, 
mos succes, 
după-amiază turneul internațional 
de Ia Nottingham. In finală, Tiriac 
l-a învins cu 7—5, 6—2 pe Jackie 
Saul (Republica Sud-Africană). Pro
ba feminină a revenit jucătoarei 
Lily Vennebor (Olanda), care a în
trecut-o cu 6—1, 1—6, 6—4 
Terras (Franța).

In finala probei de dublu 
lin, cuplul Țiriac, Năstase 
nia) a învins cu scorul de 
6—1 pe Billy Knight-Tony—Pickard 
(Anglia).

de tenis al Româ- 
a repurtat un fru- 
ciștigînd sîmbătă

pe Eva

mascu- 
(Româ- 
19—17,

Azi, la fotbal

Campionatul cate
goriei A la fotbal 
programează as
tăzi jocurile eta
pei a XXIV-a. în 
Capitală, pe sta
dionul Republicii, 
se va desfășu
ra o singură în-

dintre Steaua, Bucu-tîlnire, cea 
rești și Steagul Roșu Brașov. Me
ciul începe la ora 17,30.

Lidera clasamentului, Petrolul 
Ploiești, joacă acasă cu Dinamo 
București. Meciurile de la Cluj 
(Universitatea — Siderurgistul Ga
lați), ’Constanța (Farul — U. T. 
Arad), Oradea (Crișul — Dinamo 
Pitești), Timișoara (Politehnica — 
Rapid București) prezintă un inte
res deosebit în ceea ce privește 
lupta pentru evitarea retrogradării, 
în fine, la Iași, C.S.M.S. întîlnește 
pe Știința Craiova.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite în cadrul emisiunii 
„Sport și muzică" aspecte din des
fășurarea tuturor partidelor pro
gramate, precum și de la alte ma
nifestații sportive. Transmisia se 
va face pe programul'I între orele 
17,15 și 19,45.

ffl Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală, în cadrul campionatului ca
tegoriei B la fotbal, se desfășoară 
un interesant cuplaj în care evo
luează fruntașele clasamentului 
seriei I Știința București și Progre
sul București. De la ora 9,15, Știin
ța București întîlnește pe Dinamo 
Victoria, iar în continuare se 
dispută partida dintre Progresul 
București și Metalurgistul Bucu
rești.

PE SCURT
• .Selecționata de fotbal a Uru- 

guayului a plecat sîmbătă dimi
neața din Montevideo în Europa. 
După o ședere de 24 de ore la 
Roma, fotbaliștii uruguayeni își 
vor continua drumul la Tel Aviv, 
unde vor întîlni la 15 iunie echipa 
Izraelului. Apoi, echipa Uruguayu- 
lui va pleca la București pentru a 
susține la 19 iunie meciul cu echi
pa României,

<9 Ieri în Capitală, în cadrul 
campionatului republican de rugbi, 
Dinamo a învins cu 18—5 (8—5) pe 
Gloria, iar Grivița Roșie a între
cut cu 9—3 (0—0) pe Constructorul 
București.

(Agerpres)
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ACTUALITATEA
WXXÿ M 1 Primirea la C. C. al P. C. R.

H. ț.;

-

i J

Ieri dimineață a nvut loc inaugurarea Policli
nicii raionului Tudor Vladimirescu din Capi
tală. In fotografie : Vedere nocturnă a noii 

policlinici.

Sîmbătă dimineața a 
plecat spre Geneva o 
delegație a Comitetului 
Național pentru Apăra
rea Păcii, care va parti
cipa la sesiunea Consi
liului Mondial al Păcii 
din 13—16 iunie.

Delegația este com
pusă din academicienii 
Horia Hulubei, condu
cătorul delegației, șl 
Geo Bogza, vicepreșe
dinți ai Comitetului Na
țional pentru Apărarea 
Păcii, Nestor Ignat, mem
bru, și Sanda Rangheț, 
secretar al C.N.A.P.

a
Capitală An-

Sîmbătă dimineața 
sosit in 
samblul de clntece și 
dansuri din Pekin, care 
va face un turneu în 
tara noastră.

Artiștii chinezi au fost 
salutați în Gara de 
Nord de reprezentanți 
ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
ai Sfatului Popular al 
Capitalei și ai unor an
sambluri artistice bucu- 
reștene. Au fost de fată 
Tzen Iun-ciuan, ambasa
dorul Republicii Popu-

a delegației P. C. din ChileSîmbătă dimineața, la C.C. al P.C.R., tovarășii Paul Niculescu-Mizil și Mihai Dalea, împreună cu Gheorghe Petrescu și Ghizela Vass, membri ai C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. al P.C.R., au primit delegația Partidului Comunist din Chile, condusă de Victor Diaz, membru al Secretariatului P.C. din Chile, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte Ce- sar Godoy, membru al C.C. al P.C., deputat în Congresul Național al Republicii Chile, și Maria Herrera, învățătoare.întrevederea s-a desfășurat într-o mosferă tovărășească. at-
De la Comisia electorală Centrală

pentru alegerea unui deputat

in Marea Adunare Naționalăîn vederea alegerii unui deputat în Marea Adunare Națională, în circumscripția electorală nr. 15 Ocna Șugatag, regiunea Maramureș, a fost depusă candidatura tovarășului ing. Vaier Gabrian.Nefiind contestată, definitivă. candidatura a rămas
iate Chineze la 
reștl, și membri 
basadei.

Bucu- 
ai am

Băncii
Republicii

Guvernatorul
Naționale a
Socialiste România, Va* 
sile Malinschi, a plecat 
în Elveția pentru a par
ticipa la lucrările Adu
nării generale anuale a 
Băncii reglementelor in
ternaționale (B.R.I.) care 
va avea loc la Basel.

Timp de două zile, în 
Capitală, s-au desfășu
rat lucrările sesiunii de 
comunicări tehnico- 
științifice a Institutului 
de proiectări și cerce
tări pentru utilaj petro
lier, organizată de Mi
nisterul Petrolului.

In încheierea lucrări
lor sesiunii a luat cu- 
vîntul Alexandru Boabă, 
ministrul petrolului.

nale și raionale din Ol
tenia, Galați, Dobrogea, 
Banat, Maramureș șl 
Crișana, din institute de 
cercetări, stațiuni expe
rimentale, din învăță- 
mîntul superior și Con
siliul Superior al Agri
culturii 
nalizat 
liorare 
sipoase 
cooperative agricole de 
producție din raioanele 
Cărei și Marghita, pre
cum și lucrări de valo
rificare a versanților 
prin plantații de vii șl 
livezi de la 
experimentală 
Oradea.

parte ca invitați scriito
rii Mihail Petroveanu 
Romulus Vulpescu.

și

„Va-

iu-In zilele de 
nie specialiști 
tăți agricole 
consilii agricole regio-

8—11
din uni- 

socialiste,

au vizitat și a- 
lucrări de ame- 
a terenurilor ni- 
făcute în unele

Stațiunea 
agricolă

de scrii-O delegație 
tori români compusă din 
Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scrii
torilor, Horia Lovinescu, 
vicepreședinte al cen
trului P.E.N. din Româ
nia, și prof. univ. Alex. 
Bălăci a plecat la New 
York pentru a participa 
la Congresul anual al 
P.E.N.-Clubului Interna
țional.

La același congres iau

Teatrul Național 
sile Alecsandri" din Iași 
a prezentat sîmbătă cea 
de-a 7-a premieră 
actuala stagiune —- tri
logia lui Eugene O'Neill 
„Din jale se-ntrupează 
Electra".

(Agerpres)

din

în stația de cale fe
rată Făurel au fost-com
plet terminate lucrările 
de centralizare electro- 
dinamică pentru dirija
rea circulației, precum 
și turnul de comandă. 
Concomitent s-au efec
tuat și alte lucrări : 
clădirea destinată gării, 
compusă din săli de aș
teptare spațioase, case 
de bilete, sală de aș
teptare „mama și copi
lul", un restaurant mo
dern.

Au fost, de asemenea, 
construite și noi peroa
ne. (V. Moineagu).
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SERBĂRILE GALANTE — în corn- 
pletore: Vizita conducătorilor de 
partid șl de stat In regiunea lași, 

rulează la Patria (orele 8 i 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19, 21,15), 
București (orele 8,45; 11,15;
(orele 9,30; 11,45; 14, 16,15; 
18,30; 20,45; — iu completare 
COCENEL).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI« 
LOR’ — cinemascop

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

OMICRON — 
lor — 1966

rulează la 
9.45; 12,
21), Feroviar 
13,30; 16; 18.30; 21).

FIII „MARII URSOAICE’ — cine
mascop — în completare : Vizita 
conducătorilor de partid și de stat 
In

Congresul Sindicate^

Luceafărul
14,15, 16.30, 

(orele 0,

(orele
18,45,
11.15,

regiunea Suceava,
rulează la Festival (orele 9; 
10,30; 12; 15,30; 18,30; 21,30), 
Floreasca (orele 12,30; 15,30;
18,15; 21).

SĂRITOARELE DE LA TRAMBU- 
LINA

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

NOAPTEA 1GUANE1
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18,15, 20,45).

OPERAȚIUNEA „1‘ — Congresul 
Sindicatelor — 1966

rulează la Central (orele 9,15;
11.30, 13.45, 16, 18,15; 20,30).

DUPĂ MINE. CANALII I
rulează la Pacea (orele 11; 16;
18.15, 20.30).

ZILELE FILMULUI DB ANIMAȚIB 
rulează la Union (orele 9| 11;
15.30, 18,15, 20.30).

CLASA NEOBIȘNUITA 
rulează la Doina 
16, 18,15; 20,30 — 
tru copii — ora 
continuare).

GENTLEMANUL DIN 
cinemascop 

rulează la Bucegt (orele 9,45; 
11,45; 13,45; 16; 18,30; 20,45 — 
Completare — STELUȚA CE
NUȘIE), Miorița (orele 8,45; 
11,15; 13,30, 16, 18,30, 21 — 
Completare al VllI-lea Congres 
al U.T.C.), Gloria (orele 11,45 ; 
13,30; 16, 18,30, 21), Giuleștl
(orele 11,45; 15,30; 18; 20,30).

.. cinemascop — Știinla
tehnica nr. 11.
rulează la Moșilor (orele 15; 
17; 19), Lira (orele 15,30; 17,45; 
20 — Completare — 1 Mai
1966), înfrățirea între popoare 
(orele 12; 16; 18,15; 20,30)

TREI PAȘI PE PAM1NT — FII! 
MARII URSOAICE

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

LALEAUA NEAGRA 
scop 

rulează la
14.15 în 
18.45, 21).

AVENTURA 
rulează 
17.45; 
10,30; 
20,30).

FANFAN LA TULIPE 
rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16, 18,30, 21, gră
dină — 20,15), Tomis (orele 9,
11.15, 13,30, 16, 18,15; 20,45).

W1NNETOU — ambele serii 
rulează la Crîngași (orele 10,30; 
15,45; 19,15),

W1NNETOU — cinemascop — (se
ria a ll-a) — 1 Mal 1966

rulează la Colentlna (orele 16;
18.15, 20,30).

OTTO IUL1EV1CI SCHMIDT -> 
NINGE — TRACTORUL 66 — 
PAVLIK

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

NU PL1NGE. PETER — cinemascop 
rulează Ia Unirea (orele 16; 
18.15).

FERICIREA 1N TRAISTA — 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30), Flamura (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30 —
Completare — Două săptămlni 
In Yemen).

INSPECTORUL — Kaliușa 
rulează la Vitan (orele 16; 
18.15).

SOȚIE FIDELA — Buhara Ural 
rulează la Arta (orele 8,45; 11;
13.15, 15,30, 17,45; 20), Aurora 
(orele 9, 11,15, 13,30, 15,45;
18.15 , 20,45 — Completare — 
Ilustrație la Don Quijote). 

FOST C1NDVA HOȚ — cine-

CI

HAIDUCII 
șl

(orele 13,45, 
Program pen- 
10—12,15 în

COCODY

c/nema-

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

Cuba

Secvență din filmul „Eu sini Cuba

Filmele săptămînii
„Eu sînt

Revolu/ia cubană i-a atras 
mai mulli cineaști europeni. După 
ce documentaristul Irancez Cris 
Marker a realizat „Cuba Si’, o ex
cepțională echipă de cineaști so
vietici au realizat, in colaborare cu 
studiourile cubaneze, această co
producție intrutotul semnificativă 
evenimentelor revoluționare petre
cute In ultimul deceniu în mica 
insulă din Marea Caraibilor. Așa
dar, regia o semnează Mihai! Ka- 
latozov, același care ne-a tulburat 
cu „Zboară cocorii’ și „Scrisoare 
neexpediată’, secondat de exce
lentul operator de imagine, Serghei 
Urusevscki, colaboratorul său Ia 
toate filmele anterioare. Alcătuit 
din 4 schite independente, filmul 
prefigurează pagini de istorie, de 
la statutul de colonie americană

de pe vremea dictaturii lui Batista, 
pînd la actuala Cubă revoluționa
ră, teritoriu liber a! Americii. La 
scenariul, care a oierii un puternic

Hor liric, a colaborat alături de 
cubanezul Enrique Pineda Barnet, 
cunoscutul poet sovietic Evghenl 
Evtușenko.

la
20,30), Rahova

15, 17,45,

Buzești (orele 15;
(orele 

grădină —

CONTINUĂRI • CONTINUĂRI „Fața pierdutăX «

miracol 7 Nu. Mai degrabă 
o extremă atenție, reflexe și 
participare. Da, participare. 
Participare înseamnă dragoste. 
Dragostea pentru oțelul pe 
care-l lucrează, pentru calita
tea lui. ...Iau seama mai de 
aproape la ritmul muncii. Cu 
tot efortul cerut, cu toată do
goarea, munca celor doi, sto
parul și întorcătorul, decurge 
într-o 
proape 
omului 
trebuie 
mului care a știut să biruie 
stihia focului și a metalului. 
Să-l biruie și să-l supună.

Secondați de Cojocaru Tu- 
dorel, ștaierman-ul — omul 
de la postul de comandă care 
imprimă țaglelor impulsul 
necesar pentru a putea par
curge circuitul cerut — cei 
doi parteneri de la gura val- 
țului, ca niște statui de tineri 
efebi, cu fruntea perlată de 
stropii de sudoare, se mișcă 
într-un tempo care amintește 
de înaltele competiții sporti
ve, în care fiecare secundă 
poate hotărî victoria întregii 
echipe. Fiindcă ceea ce e de
terminant, specific celor șapte 
tineri de la laminorul duo e 
spiritul de echipă, de colec
tiv... Voi exemplifica cu un 
fapt oarecare... Din cele zeci 
și zeci de țagle incandescente 
care, în ritm egal cronometrate 
la secundă, se rostogolesc pe 
role și la maneta ștaierman- 
ului sînt catapultate înspre 
valțuri pentru cele două tre
ceri care le vor da calibrul 
și profilul, o țaglă a rotit 
brusc pe axă și venind per
pendicular pe role a blocat 
alunecarea celorlalte. Pentru

Oameni și
recorduri la

Filmul de ficțiune științifică în
cepe să-l preocupe tot mai mult pe 
realizatorii contemporani. Zilele 
acestea am avut prilejul să vizio
năm „Omicron" de Ugo Gregoretti 
și iată un nou film care are la 
baza intrigii sale un pretext fan
tastic. Este vorba de o peliculă a 
cineaștilor cehi care cultivă bine
cunoscutele elemente de groază al» 
tilmelor de altădată, fără a se stil

sd le ducă plnă Ia limitele grotes
cului. De remarcat reapariția pe 
ecrane a excelentei actrițe Jana 
Brejchova. De asemenea, 11 vom 
revedea pe Jiri Vala, un actor de 
o mare iorlă dramatică, pe care 
l-am văzut în urmă cu cîjiva ani 
Intr-o remarcabilă creație în filmul 
„Omul cu două fele’.

I 
I 
I
I
I
I

liniște și un calm a- 
nefiresc. E calmul 

care știe ce vrea, ce 
să facă. E calmul o-

laminorul „duo
privitorul neavizat s-ar părea 
că întreg procesul de produc
ție va fi dat peste cap... Dar 
nici nu ai luat bine seama 
cînd și cum, că de față se și 
găsesc Nicolae Chirnoagă, 
maistrul de schimb, iar sus, 
deasupra agregatului, planînd 
ca vulturul pe înălțimi, ma
caragiul a și venit „să prindă“ 
țagla rebelă și să restabilească 
iar circuitul. Numai că înain
tea lor, la un semn al lui 
Ganea, stoparul Giugariu, 
înfruntînd efluviile de dogoa
re ale celor 1 200 de grade 
ale țaglei a și sărit pe podul 
de role. Ca pisica, așa a sărit. 
Și acuma, ajutat de Nemciu, 
manevrează cu cleștele țagla 
incandescentă și o îndreaptă 
pe traiectul dinspre valțuri. 
Cîteva secunde și totul a re
intrat în normal — adică în 
ritm. Un ritm din fracții de 
secunde, din eforturi de aten
ție colosală, la o dogoare de 
sute de grade... Dar aceasta-i 
munca laminatorului și de ce 
să n-o spunem ? — mîndria 
și cinstea lui... Să lucreze cu 
fracții de secunde, într-un 
mediu mal mult decît torid, 
fără goluri, fără pauze în

tură, cu reacții perfecte, 
spiritul de echipă la cel mai 
înalt grad l Cine sînt acești 
oameni ? De unde vin ?

Cei mai mulți, copii 
țărani. Pe acasă au fost 
cinci, șase și după școala 
mentară s-au pornit care 

. încotro înspre școlile profesio
nale. Dar școala cea mare aici 
și-au făcut-o: la laminorul 
duo... Ca o notă dominantă : 
tinerețea lor. Totalizează 
toți șapte 203 ani, media de 
vîrstă fiind de 29 de ani, 
anii șefului lor de echipă. O 
altă dominantă : voioșia, op
timismul, sănătatea. O robus
tă sănătate morală care res
piră din tot ce spun, din tot 
ce fac.

Cînd ajungi să-i cunoști 
mai bine, iei seama că pe toți 
îi leagă, îi unește ca o trăsă
tură comună latura gravă și 
de o profundă cinste cu care 
își întîmpină viața, copiii, 
soția, munca, prietenii și din
colo de cercul cunoscuților, 
lumea aceasta a noastră care 
i-a făcut ceea ce sînt și pen
tru a cărui mers mereu îna
inte își pun ei umărul cu 
atîta tragere de inimă.

A
mascop — Rășinari 

rulează la Munca (orele 14ț 
17,30, 20).

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează la Popular (orele 11,30» 
16: 18.30, 21).

DEPĂȘIREA
rulează la Cosmos (orela 
11, 15,45, 18, 20,15).

IN GENUNCHI MA ÎNTORC LA 
TINE

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

DUMINICĂ 12 IUNIE 1968

Poto I O. JlifiOAM

Rețeta gospodl- 
pentra copil și 
10,30 : Emisiune 
Închiderea eml-

8,30 : Ora exactă. Cum va fi vre
mea astăzi i 8,32 ; 
ned i 9 t Emisiune 
tineretul școlar i 
pentru sate ; 12 s
siunH de dimineață , 16,30 : Stu
dioul A (In cadrul emisiunii, trans
misiunea de fotbal de Ia Cluj l 
Universitatea — Siderurgistul Ga
lați) i 19,30: Documentarul „Imagini 
din Oltenia’ | 19,50 : Telejurnalul 
de seară ; 20,15 : Interpretul pre- 
forat , 20,40 : Școli de animația 
din Întreaga lume, 21,10: Teatru 
In studio — „Arta comediei*, de 
Eduardo de Filippo ; 23,00 : Noutăți 
de muzică ușoară ; 23,20 : Tele- 
jurnalul de noapte , 23,40 : Tel®, 
aport : 24 : închiderea emisiunii,

Joacă
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italian

încheierea Congresului
P. P. R. M

Alegerile administrative care au loc astăzi și mîine în Italia constituie prima confruntare cu corpul electoral după constituirea actualului guvern de centru - stînga. 5 000 000 de italieni, adică 20 la sută din numărul total al alegătorilor, se prezintă la urne pentru a desemna noile consilii comunale și provinciale într-o serie de orașe și provincii: Roma, Genova,Florența, Bari etc. Fără a minimaliza importanța preocupărilor și rivalităților locale se constată că actualele alegeri sînt dominate de problemele majore ale politicii interne și externe a Italiei. O- biectivul partidului democrat- creștin este de a împinge formula coaliției de centru-stîn- ga și la consiliile provinciale și comunale și întreaga campanie electorală a acestui partid — inclusiv discursurile primului ministru Aldo-Moro — axată pe prezentarea realizărilor interne ale programului electoral.Necontînd însă că această propagandă va fi întrutotul convingătoare, reprezentanții guvernului au deschis alegătorilor fereasta spre o eventualitate nouă în politica externă italiană. în timpul vizitei făcută la Londra, ministrul afacerilor externe Fanfani, a atras atenția interlocutorilor că guvernul său „nu intenționează să-și înrăutățească relațiile cu Franța“, ceea ce în contextul crizei N.A.T.O. înseamnă o îndepărtare de la ortodoxismul atlantic. Iar după sesiunea de Ia Bruxelles a Consiliului ministerial al N.A.T.O., al cărui comunicat eclectic a vrut să înglobeze toate tendințele, tot Fanfani a declarat: „Latura pozitivă a noului experiment în sinul a- lianței este confirmată de concluziile unanime la care au ajuns cei 15 în legătură cu pregătirea eventualelor propuneri pentru o conferință privind securitatea europeană, în legătură cu propunerile de a se căuta forme cît mai a- propiate de colaborare tehnologică și științifică“. Bineînțeles, declarații de o asemenea importanță nu pot fi circumscrise exclusiv la alegerile actuale, dar este neîndoielnic că perspectiva ca politica italiană să fie îndreptată pe făgașul unei largi colaborări in- tereuropene este de natură să aibă o influență asupra alegătorilor.Actuala înfruntare electora-, lă se desfășoară între cele pa- î tru partide ale prezentei coa- r Jiții guvernamentale de cen- £ tru-stînga republican, social-democrat și socialist) și partidele politice de stînga — comuniștii și socialiștii unității proletare. Au prezentat liste și partidele de dreapta — liberalii și neofasciștii. Totodată, în timpul campaniei electorale s-a vădit fragilitatea formulei de centru- stingă, mai ales cu prilejul a- doptării în parlament a unor măsuri cu caracter social (organizarea spitalelor, modul securității sociale etc.). în timpul dezbaterilor parlamentare, între democrat-creștini și socialiști s-au iscat adevărate polemici. în discursurile adresate alegătorilor, socialiștii și-au exprimat nemulțumirea că partenerii democrat- creștini „vor să se împăuneze cu realizările întregului guvern“, cu toate că unele măsuri au fost luate aproape contrar voinței lor.Dar controversa principală se desfășoară între adepții formulei de centru-stînga și sprijinitorii unei politici reale de stînga, care reproșează guvernului alunecarea spre centrism.

a

ULAN-BATOR 11 (Ager- pres). — Sîmbătă dimineața au continuat dezbaterile la Congresul al XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol. Cei care au luat cu- vîntul și-au exprimat adeziunea față de linia politică și activitatea practică a C.C. al P.P.R.M., precum și aprobarea față de documentele supuse discuțiilor.După saluturile adresate congresului de reprezentanții delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești din Maroc, Guineea și Mali, s-a trecut la adoptarea documentelor congresului. Au fost adoptate în unanimitate rezoluția cu privire la raportul de activitate al C.C. al P.P.R.M., hotărîrea cu privire la modificări în statutul partidului, hotărîrea cu privire la aprobarea dării de seamă a Comisiei centrale de revizie, rezoluția cu privire la aprobarea Directivelor celui de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale și culturii R.P. Mongole în 1966- 1970, noul program al partidului.A fost adoptată, de asemenea, Declarația Congresului al XV-lea al P.P.R.M. cu privire la sprijinirea luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.J. Țedenbal a rostit cuvîn- tul de închidere, subliniind importanța congresului pentru dezvoltarea continuă a Mongoliei pe calea socialismului. El a spus că hotărîrile Congresului P.P.R.M. sînt un bilanț al importantei munci constructive a partidului și poporului, ele trasează sarcinile concrete și direcțiile principale ale dezvoltării țării în perioada următoare. Adoptarea noului program al partidului, program de desăvîrșire a construirii socialismului în R.P. Mongolă, a subliniat el, conferă actualului congres o importanță istorică. îndeplinirea sarcinilor trasate în directivele noului plan cincinal va reprezenta o etapă importantă în traducerea în viață a programului partidului.în aceeași zi a avut loc prima plenară a Comitetului Central al P.P.R.M. ales de Congresul al XV-lea al partidului. A fost ales Biroul Politic al C.C. al P.P.R.M. în

următoarea componență : Dughersuren, N. Jagvaral, Luvsan, D. Maidar, D. Molom- jamț, J. Sambu, J. Țedenbal. Ca membri supleanți Biroului Politic al C.C. P.P.R.M. au fost aleși: Lhamsuren, N. Luvsanravdan.J. Țedenbal a fost reales prim-secretar al C.C. P.P.R.M. Secretari ai C.C. fost aleși Ț. Dughersuren, N. Jagvaral, B. Lhamsuren, Molomjamț.
★

Comitetul Central al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol a ojerit sîmbătă seara 
o recepție în cinstea delega
țiilor străine care au parti
cipat la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al P.P.R.M., 
printre care și delegația Parti
dului Comunist Român, în 
frunte cu tovarășul Vasile Pa- 
tilineț, secretar al C.C. al 
P.C.R. La recepție au luat 
parte, de asemenea, membrii 
și membrii supleanți ai Co
mitetului Central al P.P.R.M.

al au

Cu prilejul tricentenarului 
Academiei de științe din Paris

Pe scurt

R. P. UNGARĂ. La uzina de îngrășăminte azotoase din 
Kazincbarcika

FESTIVITĂȚILE prilejuite de sărbătorirea tricentenaru- lui Academiei de științe din Paris, fondată în anul 1666, au luat sfîrșit vineri după-amia-' ză, prin recepția solemnă oferită de președintele Franței, generalul de Gaulle. Au participat la această recepție aproximativ 800 de oameni de știință francezi și străini, printre care Maurice Roy, președintele Academiei de Științe, și numeroși membri ai guvernului. Au fost prezenți, de a- semenea, șefi ai misiunilor diplomatice, printre care și ambasadorul României, dr. Victor Dimitriu.Știința română a fost reprezentată de academicienii Mi- ron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, Horia Hulubei și Gheorghe Mihoc.In cursul dimineții, membrii Academiei de științe din Paris și cei 300 de savanți străini,

au fost invitații președintelui Consiliului Municipal al Parisului, Albert Chavanac.
îirCu prilejul prezenței sale la Paris, acad. Horia Hulubei a avut o întrevedere cu Francis Perrin, înalt comisar pentru energie atomică, precum și cu alți savanți și specialiști ai Comisariatului pentru energia atomică, cu care a discutat despre posibilitatea dezvoltării colaborării științifice în acest domeniu între Franța și România.
★

VINERI a avut loc In prezen
ta generalului de Gaulle inaugura
rea oficială a castelului restaurat 
Marele Trianon, construit in anii 
1697—-1688 de celebrii arhitecți ai 
vremii, Jules Hardouin Mansard și 
Robert de Cotte. După restaurarea 
sa, o parte devine muzeu, una din 
aripile castelului va fi rezervată 
găzduirii oaspeților oficiali al gu
vernului francez, Iar așa-numitul 
Trianon — sous-bois va ii rezerva
tă președintelui republicii.

Vietnam: Intensă activitate
a forțelor patriotice

în regiunea platouri- lor înalte din Vietnamul de sud se înregistrează o activitate intensă a u- nităților de patrioți, care reușesc aproape zilnic să dea lovituri puternice trupelor americane, a- flate în deplasare pe principalele căi de acces.După 
ză agenția 
convoi 
ricane

cum menționea- 
V. N. A.

; vehicule
căzut

un 
ame- 

recent
de 
a 

într-o ambuscadă a forțelor 
patriotice, la 13 km sud 
Chou Thanh. A avut loc 
scurtă bătălie încheiată 
victoria patrioților care 
distrus 43 de tancuri și care 
de luptă, capturând importante 
muniții. De asemenea, în pro
vincia Gia Lai, forțele patrio
tice au încercuit și distrus un

Secrete comerciale

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 23-a ședință 
a Comitetului

> 3

Executiv al Consiliului

de 
o 

cu 
au

batalion al diviziei a 25-a 
americane. Cinci elicoptere și 
un avion au fost doborîte, iar 
o mare cantitate de arme și 
muniții a fost capturată.

In noaptea de vineri spre 
sîmbătă forțele Frontului Na
țional de Eliberare au atacat 
cantonamentele militarilor 
americani din regiunea Hon 
Quan. După cum precizează 
agenția citată, americanii au 
suferit pierderi însemnate.

Corespondenții de presă de 
la Saigon semnalează că efor
turile generalului Ky de so
luționare a crizei par a fi sor
tite eșecului căci, deși o parte 
a liderilor budiști s-a arătat 
dispusă să trateze cu guver
nul in vederea încheierii unui 
compromis, majoritatea popu
lației sud-vietnameze continuă 
să ceară demisia generalului 
Ky și a echipei sale ministe
riale.

In „centrul rebeliunii", cum 
este numită acum vechea capi
tală imperială Hue, au avut loc

vineri dimineața noi mișcări 
de protest antiguvernamentale și antiamericane. Vestea că 
liderul, socotit în prezent cea 
mai importantă personalitate 
budistă din Vietnamul de suci. 
Thich Tri Quang, care a de
clarat greva foamei pe timp 
nelimitat, se află într-o stare 
foarte gravă, a provocat vii 
reacții în rîndul populației.

Tot vineri dimineața, după 
cum menționează agenția 
Reuter, la Saigon a fost dat 
publicității un comunicat al 
Institutului budist în care 
se precizează că „refuzul per
sistent al generalilor Thieu șl 
Ky de a demisiona a provocat 
o și mai mare înăsprire a ra
porturilor dintre guvern și 
budiști, care sînt deciși să-și 
continue lupta. Populația bu
distă din Vietnamul de sud, 
se spune 
hotărîtă
orice fel de alegeri organizate 
de guvernul lui Ky“.

în comunicat, este 
astfel să boicoteze

I

de Ajutor Economic ReciprocIntre 7 și 11 iunie a avut loc la Moscova cea de-a 23-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.La ședință au participat: S. Todorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, O. Simunek, vicepreședinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovacia, W. Rumpf, ministrul finanțelor, membru al Prezidiului Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Ț. Davaadorj, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru colaborare economică de pe lingă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Mongole, P. Jarosze- wicz, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Gh. Ră- dulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, A. Apro, vicepreședinte al Gu-

vernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, M. Le- seciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Ședința Comitetului Executiv a fost prezidată de P. Jaroszewicz, reprezentantul Republicii Populare Polone, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Polone.La ședința Comitetului Exe- B cutiv a fost elaborat raportul | Comitetului Executiv cu privire Ia activitatea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și sarcinile viitoare ale colaborării economice a țărilor B membre ale C.A.E.R., pentru g a fi prezentat la sesiunea a 20-a a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.Ședința Comitetului Executiv s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească, deplină înțelegere reciprocă și unitate de păreri.

• LA BESANÇON s-au desfășu
rat zilele naționale ale dermatolo
giei franceze. La dezbateri au luat 
parte, de asemenea, specialiști din 
numeroase țări, printre care și 
prof. dr. Scarlat Longhin, membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, șeful ca
tedrei de dermatologie de la Fa
cultatea de Medicină din Bucu
rești. Tema dezbaterilor a fost: 
„Probleme ale diagnozei istologice 
și a tratamentului melanomelor 
maligne'.

• LA UNIVERSITATEA din Ale
xandria a avut loc festivitatea în- 
mînării unor volume românești din 
domeniul științei, literaturii și al
bume de artă, din partea Bibliote
cii Centrale de Stat din Republica 
Socialistă România. Au participat 
membrii corpului didactic, în frun
te cu dr. Abdel Rahman el-Sadr, 
prorectorul Universității din Ale
xandria.

Au fost prezenți Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Cairo, și alțl 
membri ai ambasadei.

Prorectorul universității a expri
mat mulțumiri pentru darul oferit, 
subliniind că această acțiune sa 
înscrie pe linia dezvoltării relații
lor culturale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Arabă Unită.

La sfîrșitul lunii mai, constructo
rii turnului centrului de televiziu
ne din Moscova au terminat turna
rea betonului Ia o înălțime de 300 
metri. Acum, platforma de con
strucție a agregatului de autoridi- 
care urcă în continuare lăsînd în 
urmă înălțimea platformei supe
rioare a vestitului Turn Eiffel. în
cepe construcția brîului din beton 
armat a porțiunii de 400 metri a 
turnului. In foto : Turnul centrului 
de televiziune din Moscova.
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ameri-
franchețe ? 
deficitului, 
cronic, al 
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La Washington 
apărut un 
„ajutorului 
cari pentru străină
tate". Editat de .4- 
genția guvernamen
tală pentru dezvol
tarea internațională, 
anuarul este actual
mente difuzat prin
tre membrii Congre
sului S.U.A. Unele 
extrase ale acestei 
lucrări documentare 
cvasi - confidențiale 
au fost reproduse 
în buletinul oficial 
parlamentar Con
gressional Record.

Iată cîteva pasaje 
interesante și edifi
catoare :„85 la sută din totalul alocațiilor în dolari cu titlul de a- jutor sînt folosiți de țările potrivit stipulațiilor speciale pentru achitarea de mărfuri și servicii în Statele Unite, la prețurile stabilite de firmele americane".„Un alt rezultat al politicii Agenției pentru dezvoltarea

internațională este asigurarea unor mari beneficii exportatorilor particulari americani. Programele e- conomice ale Agenției în 1965 au finanțat exportul de mărfuri americane refuzate pe piața internă, în valoare de un miliard de dolari; companiile maritime americane au încasat mai bine de 120 milioane dolari pentru transportul mărfurilor respective".„în fond, programele Agenției favorizează penetrația mărfurilor și serviciilor americane pe piețe noi, în condiții stabilite de americani și foarte avantajoase pentru firmele americane".Excesul acesta de 
sinceritate, uimește. 
Propaganda Was
hingtonului obișnu
iește să prezinte „a- 
jutorul pentru stră
inătate“ drept o 
mare operă filantro
pică, o mostră de

dezinteresare. Ce 
petrecut ? De ce 
genția s-a destăinuit 
cu atita

In fața 
aproape 
balanței 
congresmenii se ara
tă mereu mai mult 
tentați să reducă 
fondurile puse la 
dispoziție „ajutorului 
pentru străinătate“. 
Si ei nu sînt dintre a- 
ceia care se lasă in
fluențați de predici 
despre 
pentru 
sigur, 
cunosc 
despre presiunile po
litice care Însoțesc 
..ajutorul american" 
și despre avanta ie
le pe care au gtiiă 
să și le asigure fir
mele americane prin 
acest „ajutor" Dar. 
probabil, conducă
torii Agenției au 
găsit cu cale să 
vină cu argumente 
și mai convingă
toare, furnizînd date 
din „secretele 
comerciale.

EM. RUCÄR

Pași
■

...

spre Luna

Trei succese spectaculoase în domeniul explorării Lunii, realizate în mai puțin de patru luni, au permis savanților să obțină mai multe cunoștințe asupra satelitului natural al Pămîntului decît de-a lungul a secole de observații cu a- jutorul telescoapelor terestre. Acesta este bilanțul și, în același timp, marea realizare a experiențelor întreprinse de oamenii de știință sovietici și americani cu ajutorul sondelor lunare „Luna-9“, „Lnna-10“ și „Surveyor-1“.Ultima dintre aceste sonde, „Surveyor-1“, care a aseleni- zat la aproximativ 1 000 km de locul unde, Ia 3 februarie, a coborît lin „Luna-9“, a con-
firmat rezultatele transmise pe Pămînt de sonda lunară sovietică. Acestea sînt următoarele :1. — Solul Lunii este dur.

O sandă, avînd o greutate de o tonă, poate să se așeze pe Lună fără ca ea să se afunde în stratul superficial care o acoperă. Acest strat pare să fie format, în principal, din lavă vulcanică, care s-a răcit în vid, ceea ce i-a dat o structură poroasă și o densitate relativ mică. Acest lucru a făcut pe unii savanți să creadă că este vorba de un strat gros de pulbere.2. — Suprafața Lunii este presărată de o multitudine de cratere avînd mărimi foarte diferite, în mare majoritate datorate meteoriților. Cele mai mari sînt pline cu lavă care a ieșit afară sub presiunea unor meteoriți foarte mari.3. — Suprafața Lunii este presărată cu numeroase „pietre“, bucăți de meteoriți care s-au fărîmițat. Mici linii de fractură ca și „structurile liniare“ care au apărut pe fotografiile luate, par să indice rezultatele eroziunii, ca și ale vînturilor solare.„Luna-10“, care și-a încheiat misiunea la 30 mai, a furnizat, la rîndul ei, informații extrem de prețioase, cum sînt :— Cîmpul magnetic din a-

propierea Lunii este foarte slab (de 1 000 de ori mai slab decît cel al Pămîntului); Luna nu posedă, deci, centuri de radiații.— Radiațiile cosmice care afectează Luna sînt de 70 pînă la 100 de ori mai intense decît cele din spațiul interplanetar.— Densitatea meteoritică în spațiul circumlunar este mult mai mare decît aceea înregistrată în jurul Pămîntului.In ce privește radiația termică a Lunii, se pare că ea este relativ importantă, radioactivitatea rocilor lunare fiind, după cum se presupune, de 20—25 ori mai mare decît aceea a rocilor superficiale ale Pămîntului.La aceste date, informații prețioase au fost aduse și de sonda sovietică „Zond-3“, care a fotografiat, la 18 iulie anul trecut, fața invizibilă a Lunii. Fotografiile transmise pe Pămînt au permis să se stabilească faptul că pe această parte a satelitului natural al Pămîntului se află cel puțin 1 000 de cratere și că nu există „mări“.Toate aceste rezultate de-

monstrează că atît savanții sovietici, cît și cei americani, au parcurs o etapă extrem de importantă a programelor lor lunare, al căror scop final este trimiterea unor cosmonauți în Lună. Desigur, mai rămîn încă multe dificultăți. Se pun, de exemplu, problemele dificile ale furnizării de energie și combustibil navelor spațiale, ca și aceea a înapoierii navei cosmice din Lună pe Pămînt. Unghiul de pătrundere pe o orbită terestră a unei nave care vine din Lună este foarte îngust și de aceea, dacă echipajul care se înapoiază dintr-o asemenea călătorie nu reușește să se înscrie în acest unghi, există primejdia ca nava cosmică să ardă în păturile dense ale atmosferei sau să dispară, pentru totdeauna, în spațiul interplanetar. Dar savanții, tehnicienii, specialiștii și cosmonauții continuă să lucreze credere întrucît, se întrevede un de apropiat.

Recent la Saigon In cursul de
monstrațiilor împotriva agresiu
nii americane, participanții au 
incendiat vehicule aparținînd 
forțelor militare ale S.U.A. In 

fotografie: un jeep arzînd
I
I

Luni se reia procesul

cu multă înde pe acum, succes destul
P. N.

Tribunalul din Dallas (sta
tul Texas) reia luni procesul 
lui Jack Ruby, urmând să 
se pronunțe asupra stării min
tale a acestuia. Judecătorul 
Louis Holland a refuzat cere
rea de amânare a procesului 
făcută de avocații lui Ruby, 
care susțineau că termenul 
pentru completarea pieselor 
aflate la dosar privind consta
tările asupra stării mintale a 
lui Ruby nu ar fi fost sufi
ciente. Judecătorul a ordonat, 
de asemenea, trecerea la se
lectarea celor 12 jurați care 
vor judeca procesul. Potrivit 
agențiilor occidentale de 
presă, tribunalul va trebui să 
hotărască în două chestiuni. 
Prima, dacă Jack Ruby se 
află în posesia tuturor facul
tăților sale mintale, iar a

doua, dacă acesta a fost în 
toate facultățile în momentul 
cină la 24 noiembrie 1963 a 
pătruns în închisoarea din 
Dallas și l-a împușcat, în fața 
milioanelor de telespectatori, 
pe Lee Harvey Oswald, asa
sinul prezumtiv al fostului 
președinte John Kennedy. 
Dacă Ruby nu va fi găsit în 
toate facultățile sale mintale, 
el va fi internat într-un ospi
ciu de alienați mintali, iar 
dacă se va dovedi că nu a su
ferit nici un deranjament 
mintal va trebui să-și ispă
șească pedeapsa pronunțată 
la 14 martie 1964. Agenția 
France Presse menționează că 
avocații lui Ruby s-au stră
duit să folosească toate subti
litățile judiciare în vederea 
salvării clientului lor de la

• La 11 iunie, L. I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit pe Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, la ce
rerea acestuia.

A avut loc o convorbire, care 
s-a desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

La convorbire au fost prezenți 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., și T. Ma
rinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S.

O LA 11 IUNIE, Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.,a 
primit pe Mihail Roșianu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, cu prilejul plecă
rii sale definitive din R. P. Ungară.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie.

* LA SPL1T s-au încheiat lu
crările celei de-a 8-a Conferințe de 
mecanică, la care au participat nu
meroși oameni de știință iugoslavi 
și străini, printre care Iacob Calus 
și Octav Onicescu, membri ai A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, prof. Ion Anton, membru 
corespondent al Academiei, și Ni- 
colae Cristescu, șef de sector la 
Institutul de matematică.

In cele șase zile, cit au durat 
lucrările conferinței, au fost pre
zentate peste 100 de referate pri
vind diferite domenii ale mecanicii.

Pe scurt

lui Ruby
pedeapsa capitală. Dar încer
cările lor nu au dus pînă în 
prezent la nici un rezultat. 
Agenția menționează faptul 
că luna trecută Curtea de 
Apel din Dallas a refuzat să 
dea curs acuzațiilor aduse de 
avocații apărării judecătorului 
Joe Brown, președintele pri
mului juriu 
damnat pe 
moarte. Ei
Joe Brown ar trebui declarat 
ca necompatibil întrucît el 
scrie o carte privind acest 
proces și că deci avea un inte
res financiar direct. Jack 
Ruby, în ciuda afirmațiilor 
apărătorilor săi în legătură 
cu starea sa mintală, continuă 
să declare public că se află 
în toate facultățile sale min
tale.

care l-a 
Ruby 

pretindeau

con
ia 
că
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