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Depunerea

unei coroane
la Monumentul
Eroilor luptei

pentru libertatea
poporului

și a patriei,
începerea convorbirilor între pentru socialism

delegațiile de partid
și guvernamentale română și chineză

Vineri dimineața, la sediul 
C.C. al P.C.R., au început con
vorbirile oficiale între delega
țiile de partid și guvernamen
tale română și chineză.

Din delegația română fac 
parte tovarăși 
Ceaușescu, secretar 
ral al Comitetului 
trai al Partidului 
munist Român, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Paul Niculescu-

Nicolae 
gene- 
Cen- 

Co-

Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Aurel 
Duma, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Pekin.

Din delegația chineză fac 
parte tovarășii Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, Ciao I-min, 
membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București.

Din partea română la con-

vorbiri au participat An
drei Păcuraru, membru al 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
membru supleant al 
P.C.R., șefi de secție 
al P.C.R., Dumitru 
membru supleant al
P.C.R., șef adjunct de secție 
la C.C. al P.C.R., George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Din partea chineză la con
vorbiri a participat lu-tzan, 
directorul direcției Uniunii 
Sovietice și țărilor din Europa 
de Est din Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească.

C.C. al 
la C.C.
Lazăr,

C.C. al

oferit de C. C. a! P. C. R.

si Consiliul de Ministri
Vinerl la amiază, Comitetul 

Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România au oferit un 
dejun oficial în onoarea tova
rășului Ciu En-lai, vicepre
ședinte al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chine
ze, care, în fruntea delegației 
de partid și guvernamentale 
chineze, vizitează țara noas
tră.

La dejun au participat tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, 
Borilă, Constantin 
Paul Niculescu-Mizil, 
Răutu, Leontin 
Ștefan Voitec, membri suple- 
anți ai Comitetului Executiv 
și secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinți ai Consiliului de 
St.at și ai Consiliului de Mi
niștri.

Petre 
Drăgan, 
Leonte 

Sălăjan,

Au luat parte membrii dele
gației de partid și guverna
mentale chineze, precum și 
persoanele oficiale chineze și 
române care 
tul oaspete 
noastră.

In timpul 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ciu En-lai au 
rostit toasturi.

însoțesc pe înal- 
în vizita în țara

dejunului, care

(Agerpres)

Toastul rostit 
de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
Adresîndu-se tovarășului Ciu En-lai, celor

lalți oaspeți chinezi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Am deosebita plăcere de a 
vă adresa dumneavoastră, distins sol al po
porului frate chinez, celorlalți oaspeți din de
legația de partid și guvernamentală, salutul 
cordial, tovărășesc al conducerii partidului și 
statului noștru, al tuturor comuniștilor și în
tregului popor român.

In vizita pe care o faceți în Republica So
cialistă România își găsesc expresie prietenia 
și relațiile frățești de solidaritate internaționa- 
listă dintre poporul român și poporul chinez, 
dintre partidele și țările noastre.

(Continuare în pag. a ll-a)

Toastul rostit 
de tovarășul

Ciu En-lai
Adresîndu-se tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 

Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, gazdelor, 
tovarășul Ciu En-lai a spus : Delegația noastră 
de partid și guvernamentală s-a bucurat la so
sirea ei la București de o primire caldă din 
partea poporului român. Acum ați organizat 
pentru noi și această recepție atît de solemnă. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit multe cu
vinte calde și prietenești la adresa Partidului 
Comunist Chinez, guvernului chinez și poporu
lui chinez. Permiteți-mi ca, în numele Partidu
lui Comunist Chinez, al guvernului chinez și al 
poporului chinez, să exprim Partidului Comu
nist Român frățesc, guvernului român și po
porului român mulțumiri cordiale.

(Continuare tn pag. ■ ll-a)
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Vineri dimineața, tovarășul 
Ciu En-lai, vicepreședinte al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
însoțit de membrii delegației 
de partid și guvernamentale 
Chineze, a depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor 
luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru so
cialism.

împreună cu oaspeții, la mo
nument au sosit tovarășii Emil 
Bodnaraș, Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Duma, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socia
liste România în Republica 
Populară Chineză.

Se aflau prezenți tovarășii 
Iosif Banc, Vasile Patilineț, 
membri ai C.C. al P.C.R., re
prezentanți ai unor instituții 
centrale de stat, Comitetului 
orășenesc de partid și ai Sfa
tului popular al orașului Bucu
rești, generali și ofițeri supe
riori, numeroși locuitori ai 
Capitalei.

In fața monumentului, gar
da de onoare a prezentat ono
rul.

Fanfara a intonat imnurile 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Chineze.

După depunerea coroanei de 
flori, întreaga asistență a păs
trat un moment de reculegere.

în rotonda monumentului, 
tovarășul Ciu En-lai și persoa
nele care îl însoțesc s-au oprit 
în fața criptelor lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Petru 
Groza.

Solemnitatea a luat sfîrșit 
prin defilarea gărzii de onoare.

(Agerpres)

Ideile se conturează... lng. Marcela Crăciun de la Institutul „Proiect" București 
— a cărei primă lucrare a primit- calificativul toarte bine — elaborînd un nou 

proiect

de acad. 
Ài. Philippide

Astăzi cînd mijloacele de 
Informare pe cale vizuală 
și auditivă sînt bine dez
voltate și organizate, s-ar 
părea că lectura nu mai are 
o funcție atît de importan
tă în formarea culturii in
dividuale. Părerea aceasta 
nu se poate susține cu ni
ci un temei. Informarea pe 
căile mai sus amintite se 
face, fără îndoială, repede 
și pe scurt, dar, totodată și 
tocmai din cauza repeziciu
nii și a scurtimii sale, a- 
ceastă informare este su
mară și de suprafață și, nu 
rareori, trecătoare și su
pusă uitării.

Pentru satisfacerea în 
adîncime a curiozității in
telectuale, pentru a da a- 
cestei curiozități o hrană 
substanțială, cu efecte du
rabile, lectura este singu
rul mijloc de încredere.

In cele mai multe ramuri 
de activitate intelectuală 
(dacă nu chiar în toate) stu
diul în amănunt și adînci- 
rea pînă la miezul lucruri
lor nu se poate face decît 
numai cu ajutorul cărții. 
Studierea unei materii se 
face, în primul rînd, citind, 
recitind.

Lectura este principalul 
furnizor, ajutător și stimu-

(Continuare frt pag. a V-a)

Noi S. IVI. T.
în Maramureș

ta Sighetul Mar- 
mației și în comuna 
Apa din Maramureș 
și-au început activi
tatea noi stațiuni de 
mașini și tractoare, 
dotate cu peste 300 
de tractoare. Acestea 
vor deservi unitățile 
agricole din raioanele 
Vișeu, Sighet, Oaș și 
comunele subordo-

nate orașului Baia 
Mare. Brigăzile da 
tractoare, aparținînd 
S.M.T. Sighetul Mar- 
mației, au fost înzes
trate cu mașini de 
construcție specială, 
care să poată executa 
lucrări pe terenuri 
în pantă, precum și 
în livezile de pomi 
fructiferi.M Foto: O. PLECAN

ÏS!

ultimul act al vieții de elev
Poto : N. STELORIAN

de Octav Pancu-lașl
Copiii li spun simplu: 

varășa“.
Poate că se numește Doina 

Adam și este educatoare la gră
dinița nr. 3 din București.

Sau, Haritona Negreanu, În
vățătoare la școala din Ștorobă- 
neasa.

Ori, Margareta Bllcu, proie- 
soară de biologie; directoarea 
Liceului nr. 5 din Tirgu Mureș.

Poate — după un recent cal
cul statistic al cadrelor didacti
ce — să poarte 109 000 de nume.

Copiii însă îi spun simplu: 
„tovarășa“.

—i „Tovarășa“ ne-a povestit 
azi despre Motanul Încălțat...

(Continuare tn pag. a V-a)

Un reportaj de FLORENȚA ALBU

A început examenul de maturitate

MAGISTRALE-N CÎMPIE
Luminile orașului

Privesc orașul-capitală, de 
sus, din avion, așa cum, cu
prinzi de pe un pod rulant 
forfota, zbuciumul și orele 
unei uzine, unei oțelării, în 
care focul arde continuu.

11 privesc, la fiecare întoar
cere de pe drumuri, lăsînd 
panorama lui imensă, vie, 
să-mi umple ochiul; lăsînd 
culorile lui de piatră, de 
neon, de frunză și steag, să-mi 
învăluie fața ; lăsînd zgomote
le, muzicile, vuietul de mașini, 
bătaia orologiilor, glasurile, să 
se amplifice, să-mi cînte-n

urechi și în inimă. Și iată, 
luminile — amplu concert de 
alămuri, izbucnind din săli 
de spectacole și gări, de pe 
stadioane și din grădinițele 
pentru copii, lumini de muzee 
și lumini de case calde, ospi
taliere, lumini de vitrine și 
reclame care trasează înalt, 
bulevardele; lumini de piețe, 
solare, și lumini nocturne, de 
parcuri și colțuri de stradă 
între plopi și tei. Lumina 
flăcării veșnice, de la panthe- 
onul eroilor patriei și lumina 
orașului laborios — contem
poranul nostru.

Orașul cu inscripțiile lui, 
străzi cu nume de eroi, oa
meni de seamă — o întreagă

istorie înscrisă în ziduri, în 
dalele caldarîmului, în plăcile 
comemorative.

Timpul viu al orașului, — 
diminețile cu miros de pîine și 
lapte, ceasul primului schimb 
al uzinelor, ceasul viu al pie
țelor, al aglomerărilor și si
renelor; ceasul amfiteatrelor 
și sălilor de clasă, forfota stu
denților și elevilor, ceasul 
mic al copiilor care merg ți- 
nîndu-se de șorțulețele al
bastre, spre grădinițe; ceasul 
amiezii, turle și turnuri înso
rite, schele și vuietul demo
lărilor, asaltul construcțiilor 
în cartierele noi ;ceasul amur
gului, miros de tei, pași 
îndrăgostiți pe aleile parcu

rilor, ceasul gongurilor în 
sălile de teatru, mirifice ilu
minări, incendiind floral ce
rul ; ceasul tîrziu al ultimului 
schimb, al gînditorilor și 
poeților orașului, ceasul lucid, 
bătînd în ultimele ferestre 
luminate ; oră febrilă, timpul 
grăbește în întîmpinarea altei 
zile, viața orașului, cu uzine
le și stadioanele, cu institu
tele de cercetări și școlile, cu 
schelele marilor cartiere și 
străzile în care bate melodic 
gongul zorilor. Oraș laborios, 
contemporan, iată — schim
burile își predau ștafeta, din 
timp în timp, ca într-o oțe- 
lărie în care focul trebuie să 
ardă continuu.

II
Joc de unul, joc de doi, joc 

de mulțimi... Intre lut și văz
duh, călușarii de la Frumoasa. 
Pașii bărbaților aprind locul, 
sfințesc locul. Viscol și soare, 
chiot și flacără, patru ano
timpurile muncii, în jocul 
bărbaților. Ritual al muncilor, 
— joc de unu, joc de doi, de 
mulți, jocul Bărăganului tre- 
cînd, înspicînd holdele, undu- 
indu-le, slobozind ciocîflii.

Cine a scornit jocul călu
șului s-a. măsurat cu Crivă
țul, în iernile Bărăganului, 
și-a mistuit inima în arșițele

(Continuare tn pag. a ll-a)



VIZITA TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI
Toastul rostit de tovarășulToastul rostit de tovarășul

Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. I)

Oamenii muncii din Româ
nia au urmărit cu profundă 
simpatie luptă eroică, înde
lungată a poporului chinez 
împotriva imperialismului, a 
reacțiunii interne, pentru eli
berarea națională și socială. 
Victoria revoluției și procla
marea Republicii Populare 
Chineze au constituit un mo
ment de cotitură în multimi
lenara istorie a Chinei, un 
factor de deosebită importanță 
în schimbarea raportului de 
forțe pe plan mondial în fa
voarea socialismului și miș
cării de eliberare a popoare
lor, un eveniment de mare 
însemnătate al epocii noastre. 
Poporul român se bucură din 
inimă de remarcabilele reali
zări dobîndite de poporul chi
nez sub încercata conducere 
a partidului său comunist, în 
dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și tehnicii, în 
construcția socialismului, rea
lizări ce demonstrează forța 
și energia creatoare a unui 
popor eliberat de jugul ex
ploatării și asupririi. Este cu
noscut rolul pe care-1 joacă 
Republica Populară Chineză, 
cu marile sale resurse mate
riale și umane, în viața inter
națională contemporană, în 
lupta împotriva imperialismu
lui, pentru libertate, socialism 
și pace. Succesele Chinei 
populare, ale tuturor țărilor 
socialiste, sporesc continuu 
uriașa forță a sistemului mon
dial socialist, înrîurirea pe 
care acesta o exercită asupra 
dezvoltării sociale contempo
rane.

Vizita dumneavoastră — a 
spus tovarășul Ceaușescu — 
are loc într-o perioadă cînd 
poporul român își consacră 
toate eforturile îndeplinirii 
hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al partidului, îndrep
tate spre continuarea operei 
de desăvîrșire a construcției 
socialismului, spre dezvoltarea 
industriei și agriculturii, a 
științei și culturii, întărirea 
patriei, înflorirea națiunii 
noastre socialiste. Sîntem 
bucuroși că veți avea prilejul 
de a cunoaște îndeaproape 
activitatea și preocupările 
partidului și poporului nostru.

între țările noastre s-au 
statornicit și se întăresc rela
ții de colaborare tovărășească 
pe tărîm economic, politic, 
tehnico-științific, cultural; se 
dezvoltă, de asemenea, rela
țiile prietenești între cele 
două partide ale noastre, în
tre organizațiile obștești, 
schimburile de delegații în 
diferite domenii de activitate. 
Vizita dumneavoastră'convor
birile pe care le-am început 
astăzi vor aduce, ..fără îndoia
lă, o contribuție importantă 
la dezvoltarea legăturilor mul
tilaterale dintre popoarele, 
partidele și țările noastre, în 
spiritul internaționalismului 
socialist, al respectării inde
pendenței și egalității în drep
turi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului 
reciproc.

în cadrul schimbului de 
păreri vom avea prilejul să 
discutăm despre problemele 
actuale ale vieții internaționa
le, ale mișcării comuniste și 
muncitorești. Asemenea discu
ții și convorbiri constituie, 
după părerea noastră, o formă

La Uzinele „23 August“

Tovarășul Ciu En-lai, îm
preună cu tovarășul Emil 
Bodnaraș, însoțiți de persoane 
oficiale chineze și române, au 
vizitat în cursul după-amiezii 
de vineri Uzinele „23 August“ 
din Capitală.

în drum spre această mare 
unitate a industriei noastre 
constructoare de mașini este 
străbătută o veritabilă magis
trală industrială și urbanisti
că în continuă înnoire, de-a 
lungul căreia numeroși locui
tori ai Bucureștiului salută 
călduros pe oaspeți. La capă
tul ei se deschid ospitaliere 
porțile Uzinelor „23 August“ 
deasupra cărora stă înscrisă 
în limbile română și chineză 
urarea: „Bine ați venit scumpi 
oaspeți !“.

în întîmpinare au sosit mi
nistrul industriei construcții
lor de mașini, Mihai Marines- 
cu. colectivul de conducere al 
uzinelor, reprezentanți ai co
mitetului de partid, ai sindi
catului, numeroși muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Tineri și 
tinere îi înconjoară cu căldură 
pe oaspeți, oferindu-le flori.

în sala de consiliu, directo
rul general al uzinei, ing. Pe
tre Turcu, prezintă pe scurt 
istoricul întreprinderii care 
ilustrează în mod grăitor în
făptuirea politicii de indus
trializare a țării promovată 
cu consecvență și fermitate de 
Partidul Comunist Român. 
Gazda subliniază că producția 
a crescut de cinci ori față de 
1950. Marca uzinei este cunos
cută și apreciată în țară prin 
varietatea produselor de utilaj 
greu pe care le livrează dife
ritelor ramuri ala economiei 
naționale cît și în alte țări. în 
legătură cu perspectivele de 
dezvoltare ale întreprinderii 
se relatează că, potrivit Direc- 

utilă și rodnică pentru o mai 
bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă, pentru dezvoltarea 
legăturilor internaționaliste 
dintre țările socialiste, dintre 
partidele comuniste și munci
torești.

Abordînd problemele inter
naționale, vorbitorul a arătat 
că o caracteristică a realități
lor internaționale contempo
rane este dezvoltarea viguroa
să a luptei popoarelor împo
triva reacțiunii, a imperialis
mului, pentru libertate, demo
crație, socialism și pace. Ur
mărind să împiedice prin toa
te mijloacele mersul ascendent 
al societății, cercurile impe
rialiste, în primul rînd ale im
perialismului american, și-au 
întețit în ultima vreme acțiu
nile agresive, recurg la com
ploturi, lovituri de stat și in
tervenții militare împotriva 
unor țări suverane, încalcă in
dependența și libertatea po
poarelor, punînd în pericol 
securitatea internațională. Dar 
politica agresivă a imperia
lismului este sortită eșecului, 
ea nu poate stăvili lupta im
petuoasă a popoarelor pentru 
eliberare națională și so
cială.

Republica Socialistă Româ
nia, ca forță activă a vieții 
internaționale, se pronunță cu 
toată fermitatea împotriva 
politicii imperialiste, a orică
rui amestec în treburile in
terne ale statelor, pentru res
pectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și alege 
nestingherit calea dezvoltării 
sociale.

Fidel spiritului de solidari
tate internaționalistă, poporul 
nostru condamnă cu tărie a- 
gresiunea Statelor Unite ale 
Americii în Vietnam, acordă 
și va acorda întregul său spri
jin politic, material și moral 
luptei eroice a poporului viet
namez pînă la victoria sa fi
nală, susține întrutotul poziția 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam și a Frontului 
Național de Eliberare — sin
gurul reprezentant legitim al 
poporului din Vietnamul de 
sud.

în același timp, țara noastră 
sprijină cu consecvență lupta 
popoarelor din Asia, Africa și 
America Latină împotriva im
perialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru 
cucerirea și consolidarea inde
pendenței, pentru afirmarea 
ființei lor naționale.

Considerînd că problemele 
internaționale majore nu pot 
fi rezolvate fără participarea 
Chinei populare, milităm pen
tru restabilirea drepturilor le
gitime ale Republicii Populare 
Chineze la O.N.U. și îndepăr
tarea clicii ciankaișiste din a- 
ceastă organizație.

în continuare, tovarășul 
Ceaușescu a spus că partidul 
și guvernul țării noastre sînt 
hotărîte să-și aducă și pe vii
tor contribuția activă la asi
gurarea unității țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
forțelor antiimperialiste și 
progresiste de pretutindeni.

Tara noastră pune în cen
trul politicii sale externe prie
tenia, colaborarea și alianța 
frățească cu țările sistemului 
socialist mondial ; ea dezvol
tă totodată relații cu toate 
statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor socială, în scopul 

tivelor celui de-al IX-lea 
Congres al partidului, uzinele 
vor căpăta un nou profil co
respunzător cerințelor actuale 
ale economiei naționale. Ca 
urmare pînă în 1970 vor fi 
construite în cadrul acestui a- 
devărat complex metalurgic o 
fabrică de frîne pentru loco
motive și vagoane, două noi 
hale destinate producției de 
locomotive Diesel hidraulice, 
precum și fabrici de compre- 
soare și de utilaj complex. 
Principalele piese necesare 
produselor fabricate în aceste 
noi unități vor fi livrate de 
uzină.

Tovarășul Ciu En-lai se in
teresează de unele aspecte ale 
procesului de producție, de 
numărul muncitorilor și de 
vîrsta lor medie, precum și de 
alte probleme privind dezvol
tarea în continuare a uzinelor.

Expunerea directorului ge
neral este ilustrată apoi cu 
elemente concrete în timpul 
vizitării unor secții, care dau o 
imagine a întregii uzine, unde 
se făuresc locomotive Diesel 
mecanice și hidraulice, motoa
re Diesel de diferite tipuri, 
fabrici complete de ciment, 
utilaje moderne pentru indus
tria chimică și siderurgică. 
Tovarășul Ciu En-lai se opreș
te deseori în fața unor mari 
agregate, urmărește modul lor 
de funcționare, strînge cu căl
dură mîna a numeroși munci
tori.

în secția unde se prelucrea
ză piese pentru utilaje com
plexe de înaltă tehnicitate 
oaspeții privesc uriașul Caru
sel ce poate prelucra piese de 
dimensiuni pînă la 6 m, una 
din, creațiile tehnice îndrăz
nețe ale colectivului uzinei. 
'Alte popasuri sa fac în fața 

promovării cauzei prieteniei 
și colaborării între popoare. 
Viața arată că singura bază 
sănătoasă pe care se pot clădi 
și dezvolta relațiile dintre sta
te o constituie principiile res
pectării independenței și su
veranității naționale, egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui reciproc.

Vorbitorul s-a referit la în
semnătatea deosebită a asigu
rării unei securități trainice 
în Europa, a statornicirii în
tre statele continentului, în
tre națiunile europene a unor 
relații de egalitate, colaborare 
și încredere reciprocă. Pentru 
întărirea securității în Europa 
se pronunță clasa muncitoare, 
forțele populare, pături largi 
ale opiniei publice, precum și 
cercuri conducătoare din di
ferite țări europene. Prezența 
în Europa a armatelor State
lor Unite ale Americii, spriji
nirea de către imperialiștii 
americani a cercurilor celor 
mai reacționare din Germania 
occidentală și din alte țări ale 
Europei, cer să se desfășoare 
o luptă susținută pentru re
tragerea trupelor neeuropene 
din Europa, a tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul altor 
state, pentru lichidarea baze
lor militare, pentru împiedi
carea accesului Republicii Fe
derale Germane la arma nu
cleară. întrucît blocurile mili
tare stînjenesc dezvoltarea în
crederii și colaborării între 
popoare, ne pronunțăm pentru 
desființarea pactului agresiv 
N.A.T.O. Și, ca urmare, a Tra
tatului militar de la Varșovia. 
O importanță deosebită ar a- 
vea rezolvarea pașnică, demo
cratică a problemei germane, 
care să garanteze că milita
rismul și revanșismul nu vor 
mai reînvia pe pămîntul Ger
maniei. în acest fel continen
tul nostru va putea contribui 
din plin la pacea și securita
tea întregii lumi.

Poporul român este animat 
de convingerea că uriașele 
forțe progresiste ale epocii 
noastre, acționînd cu toată 
hotărîrea și în strînsă unitate, 
vor reuși să zădărnicească 
planurile agresive ale cercu
rilor imperialiste, să asigure 
victoria cauzei libertății și in
dependenței popoarelor.

Ne exprimăm încă o dată, 
stimați oaspeți — a spus vor
bitorul — încrederea că vizita 
dumneavoastră în România, 
convorbirile și schimburile de 
păreri pe care le vom avea, 
întîlnirile dumneavoastră cu 
oamenii muncii vor contribui 
la întărirea relațiilor dintre 
țările și partidele noastre, în 
interesul ambelor popoare, al 
sporirii forței sistemului mon
dial socialist, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Tovarășul Ceaușescu a toas
tat pentru eroicul popor chi
nez, pentru noi victorii în o- 
pera de construire a socialis
mului în Republica Populară 
Chineză, pentru Partidul Co
munist Chinez și Comitetul 
său Central, în frunte cu to
varășul Mao Tze-dun, în să
nătatea înaltului oaspete, to
varășul Ciu En-lai, în sănăta
tea celorlalți membri ai de
legației de partid și guver
namentale chineze, pentru 
prietenia și colaborarea fră
țească dintre poporul român și 
poporul chinez.

unor agregate din componența 
morilor de ciment, care se ex
portă de mai mulți ani și în 
Republica Populară Chineză. 
Sînt prezentate în continuare 
o diversitate de mașini-unelte 
românești de înaltă tehnici
tate cu care este înzestrată 
uzina. Se trece apoi în secția 
unde se produc motoare Diesel 
între 120—1 250 CP. Oaspeții 
examinează un grup motor de 
700 CP, gata de a fi expediat 
industriei petroliere.

Drumul oaspeților prin uzi
nă este marcat pretutindeni 
de calde saluturi din partea 
muncitorilor. La plecare, to
varășul Ciu En-lai felicită pe 
constructorii de mașini și sem
nează următoarele în cartea 
de onoare a uzinei: „Fabrica 
dv. ne-a lăsat o impresie pro
fundă. Prin munca dv. deose
bită aduceți o contribuție im
portantă la opera de construc
ție a socialismului în Româ
nia. Dv. sînteți demni de 
denumirea de ,.23 August", 
care are o glorioasă și istorică 
însemnătate. Noi vă urăm din 
inimă ca să obțineți succese 
noi, și mai mari în înfăptuirea 
noului plan cincinal“.

Luîndu-și rămas bun de la 
oaspeți, numeroși muncitori îi 
salută cordial.

în drum spre reședință co
loana mașinilor oficiale stră
bate cîteva cartiere noi ale 
Capitalei, care oglindesc pro
cesul de transformare conti
nuă a Bucureștiului. De-a 
lungul întregului traseu, de pe 
trotuare ca și din balcoanele 
noilor blocuri, bucureștenii 
aclamă cu căldură pe oaspeți, 
exprimînd sentimentele prie
tenești ale poporului român 
față de poporul chinez.

(Agerpres)
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Proletariatul român, sub 
conducerea detașamentului său 
de avangardă, Partidul Comu
nist Român, unind întregul 
popor, a dus o luptă eroică 
îndelungată, iar in anul 1944 
a înfăptuit cunoscuta insurec
ție armată de la 23 August, a 
răsturnat dominația reacțio
nară a dușmanilor din interi
orul țarii și de peste hotare 
și a instaurat un stat nou al 
poporului, deschizînd o eră 
nouă în istoria României. 
După eliberare, poporul ro
mân, învingînd prin luptă dîr- 
ză și muncă harnică tot felul 
de greutăți provenite din a- 
fară și din interiorul țării, a 
obținut realizări importante 
în transformarea și construc
ția socialistă. în prezent, lup
tați pentru înfăptuirea noului 
plan cincinal. Poporul chinez 
felicită din inimă poporul fra
te român pentru succesele 
sale obținute în toate dome
niile și este convins că po
porul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
înaintînd pe calea socialis
mului, va putea obține cu si
guranță succese noi și mai 
mari.

Partidul Comunist Român, 
guvernul și poporul român 
luptă împotriva politicii de a- 
gresiune și de război a impe
rialismului și au depus efor
turi susținute pentru apărarea 
păcii în Europa și în lumea 
întreagă. Partidul Comunist 
Român, guvernul și poporul 
român duc o luptă necontenită 
pentru apărarea independen
ței și suveranității României 
și pentru apărarea normelor 
relațiilor dintre partidele fră
țești și țările frățești. Puteți 
fi siguri că în această luptă 
dreaptă, poporul român se va 
bucura întotdeauna de spri
jinul hotărît din partea po
porului chinez.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că poporul chinez, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Chinez, ținînd sus mare
le steag roșu al gîndirii lui 
Mao Tze-dun, a obținut 
succese mărețe atît în revo
luția socialistă, cît și în con
strucția socialistă. Țara noas
tră, a spus el, a intrat acum 
în perioada de construcție a 
celui de-al III-lea plan cinci
nal, un nou avînt de produc
ție și de construcție se dez
voltă înainte sănătos.

Marele Lenin ne învață : 
„Trecerea de la capitalism la 
comunism cuprinde o întrea
gă epocă istorică. Atît timp 
cît această epocă nu s-a 
terminat, exploatatorii nu
tresc în mod inevitabil spe
ranța restaurării, iar această 
speranță se transformă în 
încercări de restaurare“. Ex
periența Chinei dovedește că 
această previziune a lui Le
nin este întrutotul justă.

Tovarășul Mao Tze-dun 
arată că, în țara noastră, 
după încheierea transformării

In timpul viaitei la Uzinele „23 August"
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lui, a purtat plugul, sapa ți 
coasa cu brațe puternice, a 
bătut locul cu talpa grea, 
țărănească, și-a poruncit pă- 
mîntului și s-a plecat pămîn- 
tului să-l asculte cu inima. Joc 
de doi, joc de mulți, jocul 
plugăriei străvechi, de cînd se 
știu oamenii și soarele, pe 
aceste pămînturi. Iată, vară 
nouă, vară înspicată între 
hotarele cîmpiei. Dau în pîrgă 
orzul și grîul, înfloresc oveze- 
le ; dropiile Dor Măruntului 
trec în zarea de fum a Bără
ganului de demult, desprins 
dintr-un „Pseudokinegheticos“. 
In soare se arată, ca niște alte 
dropii fabuloase, combinele. 
Zare de spice, de pănușițe, de 
pelin și colilie; fata morgana 
și flacăra macilor. Și între 
tarlale, la răsăritul soarelui, 
se aude susurul și țîrîitul apei 
care trece prin toate magi
stralele irigației. In toată cîm- 
pia vin oamenii, vin călușarii, 
se pregătesc de seceriș, de 
culesuri.

Vin cooperatorii de la Cuza 
Vodă, Crucea, de la Grindu 
și de la Călărașii Vechi, de la 
Făcăieni și Ceacu. Se pregă
tesc de marele joc, călușarii 
cîmpiei. Din mijlocul Bărăga
nului, de la Fundulea, marele 
stat major științific dă sem
nalul începerii. Plugăria mo
șilor și părinților mei, plugă- 
rie trecută acum prin cărți 
și laboratoare, prin lupa mi- 
croscoapelor și tratate de 
specialitate... Magistralele iri-

Ciu En-lai
socialiste a proprietății asu
pra mijloacelor de producție 
„lupta de clasă nu a luat 
stfîrșlt. Lupta de clasă dintre 
proletariat și burghezie, 
lupta de clasă dintre diverse 
forțe politice, lupta de clasă 
dintre proletariat și burghe
zie în domeniul ideologiei ra
mine îndelungată, întorto
cheată și, uneori, chiar foarte 
ascuțită“. Pentru a construi 
socialismul _ și a preveni 
restaurarea capitalismului 
trebuie să insistăm cu fermi
tate asupra dictaturii proleta
riatului, să ducem pînă la 
capăt revoluția socialistă pe 
fronturile politic, economic, 
militar, ideologic și cultural.

O dată cu dezvoltarea 
aprofundată a revoluției so
cialiste din țara noastră, 
lupta de clasă din domeniul 
ideologiei iese în mod inevi
tabil în relief. în prezent se 
desfășoară în țara noastră o 
mare revoluție culturală so
cialistă. Aceasta este nu nu
mai o luptă pentru promo
varea ideilor proletare și 
lichidarea ideilor burgheze, 
luptă care atinge sufletul 
oamenilor, dar reprezintă și 
o problemă cheie care pri
vește faptul dacă poate sau 
nu să se consolideze și să se 
dezvolte înainte dictatura 
proletariatului și baza econo
mică socialistă din țara noas
tră, o problemă cheie care 
privește destinul și viitorul 
partidului nostru și al țării 
noastre. Noi vrem ca, prin 
această mare revoluție cul
turală, să lichidăm complet 
toate ideile vechi, toată cul
tura veche, toate datinile și 
obiceiurile vechi pe care 
le-au creat în decursul miilor 
de ani clasele exploatatoare 
pentru a otrăvi poporul și să 
creăm și să formăm în rîn- 
durile maselor largi populare 
noile idei, noua cultură, noile 
datine și obiceiuri ale prole
tariatului. Principalul tăiș al 
acestei mari revoluții cultu
rale se îndreaptă împotriva 
unui mănunchi de elemente 
rele care duc o activitate 
murdară anticomunistă sub 
mantaua unui comunism fals, 
se îndreaptă împotriva unui 
mănunchi de intelectuali 
burghezi antipartinici, anti- 
socialiști și contrarevoluțio
nari. Față de masele largi de 
intelectuali proveniți din ve
chea societate noi aplicăm 
politica de unire, educare și 
reeducare, Sîntem profund 
convinși că această mare re
voluție culturală va putea cu 
siguranță să> împingă în mod 
considerabil înainte mersul 
întregii cauze a socialismului.

Referindu-se< Ia situația in
ternațională, tovarășul Ciu 
En-lai a spus : în prezent, 
cresc necontenit forțele revo
luționare ale clasei muncitoa
re și ale oamenilor muncii din 
lumea întreagă, se dezvoltă 
impetuos mișcarea de elibe
rare națională din zonele 
vaste ale Asiei, Africii și 
Americii Latine și mișcarea

Magistrale-n
gației înaintează prin timpuri, 
universalele și avioanele de 
răspîndit îngrășămintele,
agronomii și cărțile ca alte 
magistrale ale agriculturii 
socialiste.

Ce asalt, ce vifor nou, cîm- 
pia copilăriei mele 1 Stau în 
pragul tău, te privesc cu mîna 
streașină la ochi. Mă plec și 
te ascult, mă înalț și te visez. 
Cît aur crește în zările tale, 
grînar fabulos, cîmpie vie /

Frumoase, calme îți sînt 
diminețile, de țărînă aprinsă 
și de miraj amiezile, imense 
și nostalgice, amurgurile între 
cumpene. Și se aude pe Dru
mul Subțire venind, luna iu
lie, luna lui cuptor bătînd în 
clopotele de bronz ale grîne- 
lor. începe călușul. Se rîndu- 
iesc bărbații în joc. Se rîndu- 
iesc, în noul joc, tractoarele 
și combinele. Prima bufnitură 
în pămînt. Pași de stăpîn ai 
acestor întinderi. începe sece
rișul. Joc de doi, joc de mul
țimi, joc bărbătesc, în soare 
și arșiță. Primul snop, săltat 
pe umeri, purtat în jocul' băr
bătesc, dus cu alai prin sate, 
prins la porțile caselor noi, 
nuntit cu dragoste, într-un 
nou ciclu de vară, de nașteri, 
de întemeieri. Departe, spre 

revoluționară antiimperialistă 
a popoarelor din diferite țări. 
O duc din ce în ce mai greu 
imperialismul american și 
complicii săi. Măreața victo
rie obținută de poporul viet
namez în lupta sa de rezis
tență împotriva agresorilor 
americani și pentru salvarea 
patriei a explodat imperia
lismul american — acest ti
gru de hîrtie — încurajînd 
considerabil lupta revoluțio
nară a popoarelor din lumea 
întreagă. Cu toate că impe
rialismul american recurge în 
fel și chip la tactica duplici
tară contrarevoluționară de 
război și de tratative de 
pace, a pus la cale lovituri 
de stat contrarevoluționare 
într-o serie de țări din Asia 
și Africa, reprimă lupta re
voluționară a popoarelor din 
diferite țări, stîrnlnd un cu
rent advers reacționar, el nu 
poate totuși să. scape de 
soarta sa de a ptși inevitabil 
la pieire.

în continuare, vorbitorul a 
spus : Declarațiile din anii 
1957 și 1960 au stabilit norme
le relațiilor dintre țările fră
țești și partidele frățești. Ță
rile frățești trebuie să-și ba
zeze relațiile reciproce pe ega
litate deplină în drepturi, pe 
respectarea integrității terito
riale, pe respectarea indepen
denței și suveranității, pe ne
amestec reciproc în treburile 
interne și pe sprijinul și aju
torul reciproc internaționalist 
proletar. între partidele fră
țești trebuie să se aplice prin
cipiile de unire pe baza mar- 
xism-leninismului și a inter
naționalismului proletar, prin
cipiile de sprijinire și ajutora
re reciprocă, de independență 
și egalitate, de ajungerea la 
unanimitate prin consultări. 
Arătînd că aceste principii 
sînt încălcate, vorbitorul a su
bliniat că pentru menținerea 
unității este necesară lupta 
împotriva acestor încălcări.

Vorbitorul a arătat că în 
decursul luptei revoluționare 
îndelungate, între cele două 
partide, cele două țări și cele 
două popoare ale Chinei și 
României s-a statornicit o 
prietenie profundă. Relațiile 
dintre noi, ă spus el, cores
pund principiilor marxism-le- 
ninismului și ale internaționa
lismului proletar. în ulti
mii ani, relațiile de prie
tenie și colaborare dintre cele 
două țări ale noastre în do
meniile politic, economic, cul
tural și tehnico-științific au 
cunoscut o dezvoltare conti
nuă. Cele două partide ale 
noastre fac deseori schimburi 
de păreri și, de experiență .a-, 
supra problemelor importante 
internaționale de interes co
mun și asupra problemelor 
construcției socialismului.

în continuare, vorbitorul a 
exprimat hotărîrea de a con
solida și dezvolta neîncetat și 
de acum înainte relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, cele două 
țări și cele două popoare ale 
Chinei și României în cauza 
comună de construire a socia
lismului și în lupta comună 
împotriva imperialismului în 
frunte cu Statele Unite și a 
reacționarilor din diferite țări, 
pentru pacea lumii, eliberare 
națională, democrație popu
lară și socialism.

Tovarășul Ciu En-lai a 
toastat pentru prietenia și 
unitatea frățească dintre cele 
două partide, cele două țări și 
cele două popoare ale Chinei 
și României, pentru realizările 
noi și mai mari pe care le va 
obține poporul român în ope
ra de construire a socialismu
lui, pentru unitatea revoluțio
nară a popoarelor lumii, în 
sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer și a celor
lalți conducători de partid și 
de stat ai României, în sănă
tatea tuturor tovarășilor pre- 
zenți.

Borcea, departe, spre Teleor
man, departe, spre Călmățui 
— vara și secerișul, jocul că
lușului, joc de unu, joc de 
doi, joc de mulțimi, viforind 
cu soare peste cîmpia grîna- 
rului.

Orizont dunărean
Deschideți cărțile vechi de 

geografie, acele cărți care 
consemnau lucid și zgîrcit 
existența unor mărunte por
turi la Dunăre — Tr. Măgu
rele, Oltenița, Călărași, Giur
giu. Ttrguri de grîne și cai, 
la marginea cîmpiei, orașe de 
negustori, și samsari, înnecate 
în praf și uitare.

Zilele noastre au înnoit și 
acest orizont. Turnu Măgure
le și Călărașul devenite cetăți 
ale chimiei, cunosc oameni și 
fapte contemporane.

Turnu Măgurele. De la înăl
țimea estacadei portuare 
cuprinzi impunătorul peisaj 
industrial. Combinatul chimic 
de îngrășăminte complexe a 
răsărit la țărmul fluviului, 
într-un timp record. Dacă în 
anul naționalizării, 1948, se 
fabricau in țara noastră doar 
1 000 tone de îngrășăminte,

Plenara Consiliului Uniunii 
llațlonale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
în zilele de 16—17 iunie a 

| avut loc plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție 
la care au participat membrii 
șl membrii supleanți ai Con
siliului Uniunii, ai Comitetu
lui Casei de pensii și ai Comi
siei de revizie.

La lucrările plenarei au luat 
parte tovarășii Iosif Banc, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și Virgil 
Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R. Au participat, ca invi
tați, miniștri, conducători și 
reprezentanți ai unor institu
ții centrale de stat.

Plenara a dezbătut raportul 
prezentat de tovarășul Vasile 
Vîlcu, președintele Consiliului 
Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole privind acti
vitatea desfășurată de către 
Comitetul Executiv pentru a- 
plicarea în viață a hotărîrilor 
Congresului Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agricole 
de Producție ; a analizat — pe 
baza raportului prezentat de 
tov. Eugen Alexe, prim-vice- 
președinte al Consiliului Uni
unii Naționale — modul în 
care a fost elaborat planul de 
dezvoltare pe perioada 1966— 
1970 a cooperativelor agricole 
de producție și măsurile ce 
trebuie luate de către uniunile 
cooperatiste pentru definitiva
rea și îndeplinirea lor ; a dis
cutat — pe baza raportului 
prezentat de tov. Constantin 
Iftodi, vicepreședinte al Con
siliului Uniunii Naționale — 
munca desfășurată în campa
nia agricolă de primăvară și 
măsurile ce trebuie luate pen
tru organizarea și desfășura
rea campaniilor agricole din 
vara și toamna acestui an.

La dezbateri au luat cuvîn- 
tul numeroși participanți la 
plenară.

în urma dezbaterilor ple
nara a stabilit o seamă de mă
suri care trebuie luate de uni
unile cooperativelor agricole 
de producție pentru aplicarea 
în viață a hotărîrilor adoptate 
de Consiliul de Miniștri pri
vind aprovizionarea tehnico- 
materială a cooperativelor a- 
gricole, repararea utilajelor și 
mașinilor proprietatea coope
rativelor agricole de producție, 
organizarea Departamentului 
pentru valorificarea legume
lor și fructelor, îmbunătățirea 
evidenței contabile și a con
trolului financiar-gestionar în 
cooperativele agricole. Subli
niind însemnătatea acestor 
hotărîri pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică a coo
perativelor, majoritatea vorbi- 
torilor au scos în evidență fap
tul că ele constituie Ml ajutor M Și 
deosebit de important 'dat de organizatorică
conducerea partidului și statu
lui uniunilor cooperatiste în 
scopul realizării obiectivelor 
stabilite de primul Congres al 
țărănimii cooperatiste.

Luînd în discuție proiectul 
planului de dezvoltare a agri-

fo tbal

Reprezentativa Uruguayului la București

• Selecționata de fotbal a Uru- 
guayului, care va întîîni duminică 
pe stadionul ,,23 August” dift Capi
tală reprezentativa României, a so
sit ieri după-âmiâză cu avionul in 
București. LotUI cuprinde 26 jucă
tori, printre care se numără cu- 
noscuții internaționali t. Mazur- 
kiewicz, W. Taibo, Emilio Alvarez, 
C. Martinez, J. Mujica, H. Troche 
(căpitanul echipei), J. Abbadie, V. 
Esparrago, P. Rocha, J. Sașia, J. 
Urrusmendi, M. Viera.

Cel mai in virstă jucător este 
portarul Taibo (36 ani), iar cel mai 
tînăr atacantul Milton Viera (19 
ani). Majoritatea jucătorilor, apar
țin cluburilor Penarol Montevideo

cîmpie
anul 1964 a atins cifra de 
1 milion de tone. Comparați 
o mie cu un milion și-o să 
cuprindeți, în alte milioane 
de tone, sporul de cereale dat 
de Bărăgan, în acești ani.

Dunărea călătorește mai 
departe, trecînd prin Șantie
rul naval Oltenița, cel mai 
tînăr șantier al țării, opera 
regimului nostru, pentru a 
ajunge la celălalt combinat 
chimic, ridicat la Călărași. 
Primul certificat al existenței 
orașului industrial a fost 
semnat odată cu primele 
jaloane fixate pe fostul timp 
de instrucție al unui regiment 
de infanterie : începe con
strucția Combinatului de celu- 
luloză. La a 20-a aniversare 
a instaurării puterii populare, 
Fabrica de celuloză din Bără
gan a dat prima coală de hîr
tie ; prima coală de scris, 
pentru cartea unei noi istorii, 
dată de Bărăganul care con
semna, cu cîteva decenii în 
urmă, procentul covîrșitor de 
65 la sută analfabeti.

Și, mai departe, Giurgiu, 
prima fabrică de zahăr din 
țară cu noile obieptive indu
striale și noile construcții. în 
locul tîrgurilbr cu saltimi, 
prăfuite și uitat.e, se ridică 

culturii cooperatiste in anîî 
1966—1970, plenara a relevat 
faptul că toate cooperativele 
agricole de producție și-au în
tocmit, cu sprijinul consiliilor 
agricole și al uniunilor regio
nale, raionale și orășenești, 
proiecte de plan pentru peri
oada noului cincinal. S-a apre
ciat că planurile sînt rezultatul 
unei analize economice amnie 
și temeinice, făcute cu chibzu
ință gospodărească în fiecare 
unitate. Ele se încadrează ar
monios în programul general 
de dezvoltare a economiei 
noastre naționale, stabilit de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului.

Manifestîndu-și recunoștin
ța pentru sprijinul permanent 
și multilateral acordat de stat 
cooperativelor, prin tractoare 
și mașini agricole, îngrășămin
te chimice credite, semințe, 
cadre de specialitate, partici- 
panții la plenară și-au expri
mat convingerea că sînt cre
ate toate condițiile pentru în
deplinirea integrală și chiar 
depășirea sarcinilor stabilite 
de partid agriculturii noastre 
socialiste pentru următorii 
cinci ani, pentru obținerea 
unor producții sporite ' de 
cereale, plante tehnice, legu
me și fructe, produse animale 
etc., în vederea satisfacerii 
cerințelor crescînde ale popu
lației și mărirea venituri
lor cooperativelor agricole.

Plenara a hotărît să se or
ganizeze în fiecare cooperativă 
dezbaterea cu masa largă a 
cooperatorilor a saremilor de 
dezvoltare a producției agri
cole în anii 1966—1970 și să 
fie supuse spre aprobare adu
nării generale. Dezbaterile 
în adunările generale vor tre
bui să scoată în evidență re
zervele de creștere a produc
ției, să stabilească cele mal 
potrivite și eficace măsuri 
tehnico-organizatorice pentru 
îndeplinirea și depășirea pre
vederilor planului, să ducă, 
în același timp, la mobilizarea 
tuturor cooperatorilor la o 
participare activă în munca 
pentru realizarea obiectivelor 
stabilite.

După ce a analizat modul în 
care s-au desfășurat lucrările 
din campania agricolă de pri
măvară, plenara a stabilit 
măsuri pentru efectuarea la 
timp a lucrărilor de vară și 
pentru pregătirea celor din 
campania de toamnă.

Plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a stabilit măsurile 
necesare pentru a asigura 
strîngerea recoltei în cele mai 
bune condiții, pentru obține
rea unor producții sporite încă 
din primul an al cincinalului; 
contribuind astfel la întărirea 

cbh.ț’dTfdărea economico- 
a cooperative

lor agricole de producție, la 
dezvoltarea economiei na
ționale.

în încheierea lucrărilor ple
narei au luat cuvîntul tova
rășii Virgil Trofin, și Vasile 
Vîlcu.

șl Nacional. Echipa este însoțită 
de numeroși consilieri și ziariști.

La sosire antrenorul reprezenta
tivei uruguayene, Ondino Viera a 
declarat : „Nu cunosc tolbalul pe 
care-1 practică adversarul nostru 
de duminică și din această eduză 
nu pot dă un pronostic. Vrem să 
facem un joc valoros la București".

Profesorul Ornar Borras, care se 
ocupă da pregătirea fizică a echi
pei a adăugat : „Am auzit lucruri 
frumoase despre echipa României 
și cred că întâlnirea de duminică 
va oferi spectatorilor un meci de 
bun nivel tehnic. Nu avem un sis
tem de joc dinainte stabilit. Jucăm 
în funcție de adversarul pe care-1 
întîlnim“.

orașele demne de bogăția 
cîmpiei vecine. A fost Scrisă 
în acest hotar de țară, dece
nii și veacuri la rînd, o istorie 
de colb, în pămîntul zgîrîiat 
cu plugul. Și într-un sfert 
de veac, aceste pămînturi au 
cunoscut reacția în lanț a so
cialismului.

★

Ne întoarcem spre Bucu
rești, pentru a face un popas 
în împrejurimile lui. Cîndva, 
în jurul orașului lui Bucur se 
întindea pădurea nebună, pă
durea de baladă — Vlăsia. In 
jurul fîntînilor cu ghizduri 
năruite, înverzite de vreme, 
parcă mai fac popas haiducii 
veacurilor trecute.

„La poală de codru verde
Mititel focșor se vede..." 
înfloresc teii Vlăsiei, cită a 

mai rămas spre Snagov, spre 
Căldărușani, spre Mogoșoaia, 
spre Cernica și Pasărea. 
Lacuri înstelate de nuferi, 
tulburate numai de unduirea 
sălciilor, se străvăd. în 
adîncuri de liniște. Orașul e 
bogat, iată, o salbă de lacuri

Un parc naturăl o centură 
verde înconjură orașul indu
strial, Bucureștiul de azi, de 
la pădurea B&neasa și lacul 
Herăstrău, pînă departe, spre 
aceste popasuri binefăcătoare. 
Veniți, cunoașteți-le, bucu- 
rați-vă de floarea teilor, 
limpezimea lacurilor, de fru
musețea peisajului Și monu* 
mentelor de arhitectură, păs* 
trate cu grijă!
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La „masa rotundă“ organizată de ziarul 
„Scinteia tineretului“, in colaborare cu Direcția 
propagandei agricole din Consiliul Superior 
dl Agriculturii, au participat tovarășii ingineri:

• SORICA TUNARU
de la cooperativa agricolă de producție „Viață nouă" din 
comuna Poiana Mare, regiunea Oltenia.

• ION IACOB
președintele cooperativei agricole de producție Topoloveni, 
regiunea Argeș.

• ALEXANDRU LĂZĂROIU
directorul gospodăriei agricole de stat Ciocănești, regiunea 
București.

• CONSTANTIN BOGDAN
de la cooperativa agricolă de producție Codlea, regiunea 
Brașov.

@ MIHAI DINU
directorul Casei Agronomului — oraș București.

e PETRE EREMIA
de la cooperativa agricolă de producție din comuna Gher- 
gheasa, regiunea Ploiești.

® DAN BREZEANU
de la cooperativa agricolă de producție Ștefănești — oraș 
București.

@ ILIE DRĂGAN
de la cooperativa agricolă de producție Dor Mărunt, regiu
nea București.

• DINU PROCA
de la Direcția propagandei agricole din Consiliul Superior 
al Argiculturii.

• ȘTEFAN CĂLINESCU
de la Consiliul agricol regional București.

Discuțiile au fost conduse de tovarășul inginer TEODOR 
MARIAN, directorul Direcției propagandei agricole din Con
siliul Superior al Argiculturii.

Casele laborator 
din cooperativele a- 
gricole de producție 
poartă încă denumi
rea de „case labora
tor". Am Întitulat 
pagina noastră „la
boratorul agrozooteh
nic", pornind de la 
sugestiile unor spe
cialiști din unitățile 
de producție, care 
consideră că actuala 
denumire nu cores
punde scopului pen
tru care au fost cre
ate aceste mici cen
tre locale de studiu 
și, într-o anumită 
măsură, de cerce
tare.

Tema supusă dez
baterii a fost aleasă 
ținînd seama de sar
cinile rezultate din 
documentele celui de 
al VIII-lea Congres 
al U.T.C. cu privire 
la pregătirea profe
sională, la înarma
rea cu bogate cunoș
tințe științifice a ti
neretului de la sate. 
Or, casele laborator 
trebuie să fie în mă
sură să dea răspun
sul cel mai potrivit 
și mai complet la a- 
ceastă cerință.

Ne-am gîndit apoi 
că tot aici inginerii 
agronomi, zootehniș- 
ti, mecanizatori, me
dicii veterinari, mai 
tineri sau mai vîrst- 
nici, trebuie să gă
sească posibilitățile 
materiale de a face 
și muncă de cerce
tare, de a studia în 
laborator, în cîmp, în 
fermele de animale 
o serie de probleme 
pe care le ridică pro
ducția, pentru a găsi 
răspunsuri riguros 
științifice, aplicabile 
în activitatea practi
că, economică a u- 
nităților în care 
muncesc.

Interlocutorii noș
tri referindu-se la 
experiența în acest 
domeniu, au făcut în 
același timp propu
neri deosebit de in
teresante cu privire 
la organizarea și ac
tivitatea de perspec
tivă apropiată a la
boratoarelor agro
zootehnice.
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Ing. SORICA TUNARU

— Este neapărat necesar ca 
activitatea noastră de studiu, 
de cercetare, să nu ia sfîrșit 
odată cu terminarea facultății. 
Și posibilitatea satisfacerii 
acestei cerințe, acestei necesi
tăți o văd în laboratorul agro
zootehnic. Trebuie să fim nu 
numai coordonatori ai proce
sului de producție, ci și, într-un 
fel, cercetători, să fim la curent 
și să verificăm valabilitatea 
locală a noutăților care survin 
mereu în domeniul nostru de 
activitate.

In raionul nostru, Caracal, 
există evidente intenții de a 
ni se crea aceste posibilități. 
De exemplu, s-a stabilit ca o 
zi pe săptămînă — joia — să 
fie rezervată specialiștilor din 
agricultură pentru studiu. Eu 
rezerv această zi activității în 
cadrul casei laborator.

— Dar In condițiile campa-

è,

Fotograflile !. CUCU

niilor agricole este posibilă, 
chiar și o singură zi, absenta 
inginerului agronom de pe 
cîmp ?

— Firește că nu ne putem 
permite să neglijăm proble
mele curente ale producției, 
mai ales în perioadele de vîrf 
de muncă. Este în interesul 
nostru să procedăm de la caz 
la caz.

— Și cum concepeți activi
tatea casei laborator ?

— în orice caz, nu numai în 
interiorul încăperii care poate 
fi numită laborator. în cîmp am 
organizat loturi demonstrative 
prin care urmăresc exemplifi
carea eficienței unor lucrări 
(de pildă, mecanizarea com
pletă a culturii porumbului, 
dozele cele mai potrivite de 
îngrășăminte, densități etc.). 
în fermele de animale experi
mentăm îngrășarea tineretului 
taurin cu melasă șl uree. Con
cluziile, verificate în practică, 
le aplicăm în producția mare.

Aș avea însă cîteva propu
neri. în primul rînd, în planul 
de producție și financiar ai 
cooperativei să se prevadă 
cheltuielile necesare exclusiv 
casei laborator ; avem nevoie 
să îmbogățim biblioteca, al 
cărei fond de cărți este destul 
de sărac, să completăm apa
ratura de laborator etc. Apoi, 
sînt de părere că cea mai po
trivită denumire a casei labo
rator ar fi aceea de „labora
tor agrozootehnic".

Ing. ILIE DRĂGAN

— Sînt întru totul de acord 
să se prevadă fondurile nece
sare pentru desfășurarea unei 
activități corespunzătoare în 
cadrul laboratorului agrozoo
tehnic. Cred că nimeni n-ar 
considera aceasta ca o risipă, 
în condițiile în care rezulta
tele cercetărilor noastre duc la 
obținerea unor însemnate spo
ruri de producție. în sprijinul 
acestei afirmații, am să dau 
un exemplu. în( colaborare 
cu cercetători de la Institutul 
de cereale și plante tehnice de 
la Fundulea, în cooperativa 
noastră a fost organizat un 
punct de sprijin. Am avut în 
cercetare 11 teme. Loturile 
experimentale au corespuns 
tuturor cerințelor tehnicii ex
perimentale. Am căutat pe a- 
ceastă cale răspunsuri științi
fice la mai multe probleme ri

dicate de producție. Am chel
tuit, anual, pentru lucrarea 
acestor terenuri, 1500—1 600 
de zile-muncă, ceea ce ar echi
vala, la noi, cu aproximativ 
60 000 de lei. Mult.— au spus 
unii țărani cooperatori la în
ceput. Mult, dar face ! Apli- 
cînd în producția mare rezul
tatele cercetărilor, am reali
zat recolte peste prevederile 
planului și net superioare ce
lor obținute de cooperativele 
agricole vecine cu noi. După 
trei ani de cercetări, am reușit 
să luăm în 1965 premiul întîi 
pe regiunea București la cul
tura porumbului. Acum nu 
mai e nevoie să explicăm efi
ciența economică a cheltuieli
lor la care m-am referit.

în același timp, cîmpul de 
experiență (ca și lotul demon
strativ) oferă posibilitatea în
tăririi autorității științifice a 
specialistului din cooperativa 
agricolă, întărește încrederea 
oamenilor în recomandările 
sale.

— Cine sînt colaboratorii 
dumnevoastră ?

—• Eu colaborez cu cercetă
tori de la Fundulea, așa cum 
am arătat.

— Nu I In cooperativă, la 
activitatea casei laborator, pe 
loturile experimentale.

— A ! Primesc un sprijin 
deosebit din partea unui coo
perator mai vîrstnic, calificat. 
E ajutorul meu direct. Iar a- 
jutoarele lui sînt țărani coo
peratori mai tineri sau mai în 
vîrstă, fruntași la învățămîn- 
tul agrozootehnic.

— Aveți de tăcut vreo pro
punere ?

— Da ! Cîteva, care mi se 
par de foarte mare importan
ță. Mai întîi, cred că este ne
apărat necesar să se stabileas
că pe baze științifice necesa
rul de zile-muncă pentru ță
ranii cooperatori care lucrea
ză pe loturile experimentale 
(și chiar pe cele demonstrati
ve) astfel îneît să li se asigure 
o răsplată corespunzătoare. 
Pentru că, deocamdată cel 
puțin, este o diferență eviden
tă de timp, de cunoștințe și de 
atenție între lucrările din ex
periențe și cele din cultura 
mare. Apoi, în altă ordine de 
idei, consider că este just și 
colegial ca în condițiile orga
nizării unor experiențe pe te
renurile cooperativei în cola

borare cu cercetători de la > 
stațiunile experimentale, in
stitute sau din învățămîntul 
superior, inginerul din coope
rativă care desfășoară o mun
că cel puțin egală cu a cerce
tătorului să fie considerat și 
consemnat coautor al lucră
rilor științifice elaborate pe 
baza experiențelor comune.

Ing. ALEXANDRU 
LĂZĂROIU

— Eu consider ca deosebit 
de util acest schimb de expe
riență și de păreri cu privire 
la activitatea actuală și de 
perspectivă a caselor labora
tor sau, așa cum am convenit 
să le numim, a laboratoarelor 
agrozootehnice. Sarcinile mari 
și noi trasate agriculturii 
impun îmbunătățirea substan
țială a activității în acest do
meniu. Trebuie să ajungem ca 
laboratoarele agrozootehnice 
să devină ceea sînt astăzi la
boratoarele uzinale.

în gospodăriile de stat n-a 
existat așa ceva pînă acum. 
Noi am făcut un experiment 
și a reușit. Continuăm cu în
credere. Avem un laborator 
foarte bine dotat, avem expe
riențe în cîmp. Căutăm rezol
vări, fundamentate științific, 
la o serie de probleme cu spe
cific local și, în același timp, 
verificăm modalitățile optime 
de aplicabilitate pe terenurile 
noastre (în Lunca Dunării) a 
rezultatelor cercetărilor pe 
care le fac stațiunile experi
mentale ^agricole. Am reușit, 
astfel, să facem o zonare a 
dăunătorilor specifici și să 
stabilim măsurile corespunză
toare combaterii lor ; este nu
mai un exemplu. Prin labora
torul agrozootehnic urmărim, 
totodată, pregătirea perma
nentă a cadrelor tehnice (ingi
neri, tehnicieni), informarea 
lor „la zi“ cu noutățile din di
ferite specialități. Colaborăm, 
firește, cu cercetătorii de la 
Fundulea, de la care așteptăm 
însă mai mult sprijin în ceea 
ce privește stabilirea temati
cilor noastre proprii.

— V -afi gîndit la accesibili
tatea laboratorului agrozooteh
nic șl pentru ceilalți lucrători 
din cadrul gospodăriei, de pildă 
pentru mecanizatori ?

— Fără îndoială. în afară 
de faptul că sînt instruiți spe
cial pentru toate lucrările pe

care le efectuează pe loturile 
experimentale, li se exempli
fică, documentat, diferite teme 
legate de mecanizarea actuală 
și de perspectivă a agricul
turii.

Avem aparatură complexă, 
avem oameni bine pregătiți, 
ceea ce ne permite să căutăm 
și să găsim, pe bază de expe
riență, rezolvări la o mulțime 
de probleme cu specific local 
pe care le ridică producția.

Ing. DAN BREZEANU

— într-adevăr, gospodăriile 
de stat au multiple posibilități 
în acest domeniu. Și mă refer 
nu atît la fonduri și materia
le, cît la numărul de specia
liști. De aceea consider că ar 
fi mult mai practic și mai efi
cient ca laboratoarele agrozoo
tehnice să se organizeze la 
nivelul a cîtorva comune a- 
propiate, să grupeze atît coo
perativele agricole de produc
ție, cît și gospodăriile agri
cole de stat și stațiunea de 
mașini și tractoare într-o ac
tivitate colectivă. Ar fi mai 
lesnicioasă dotarea tehnică 
(prin contribuție proporționa
lă), s-ar lărgi considerabil 
gama temelor studiate (în 
cultura mare, creșterea ani
malelor, legumicultură, meca
nizare etc.).

Optim ar fi ca asemenea la
boratoare agrozootehnice să 
funcționeze pe lîngă o gospo
dărie de stat. (Ideea a fost 
susținută și de tovarășa ing. 
Sorica Tunaru).

— tnlelegeti prin aceasta că 
nu mai este necesară existenta 
unui laborator agrozootehnic 
In fiecare cooperativă agri
colă ?

— Nu ! Asemenea labora
toare trebuie să existe în con
tinuare în fiecare unitate. Ele 
să aibă însă o dotare tehnică 
minimă (nu o încărcătură de 
aparate care, practic, nu pot fi 
folosite decît în puține uni
tăți). Sînt necesare și sufici
ente numai aparatele pe care 
în mod curent și obligatoriu 
le utilizează inginerii agro
nomi și zootehniști în activi
tatea curentă.

Ing. ION IACOB

— Nici nu poate fi concepu
tă desființarea laboratoarelor 
agrozootehnice din unități.

Dimpotrivă, se Impune ca în
tr-un timp cît mai scurt să se 
organizeze astfel de labora
toare în fiecare cooperativă 
agricolă. Rolul lor este deose
bit de important în cadrul în- 
vățămîntului agrozootehnic. 
Mai mult chiar, aș propune ca 
specialiștii de la consiliile a- 
gricole regionale și raionale să 
conducă activitatea științifică 
pe cîte unul sau două loturi 
demonstrative, sau experi
mentale dintr-o cooperativă. 
Ar fi util și pentru pregătirea 
lor profesională și pentru uni
tatea respectivă. Rezultatele 
unor asemenea cercetări făcu
te fie de inginerii din coope
rative, fie de cei de la consi
liile agricole, să fie periodic 
prezentate sub formă de refe
rate în cadrul unor sesiuni de 
comunicări la nivel raional 
sau regional.

Ing. ȘTEFAN CĂLINESCU

•— Dat fiind rolul pe care 
pot și trebuie să-1 aibă labo
ratoarele agrozootehnice în 
introducerea în practica largă 
a metodelor înaintate, cred că 
este bine ca încă în planul de 
producție al fiecărei unități 
să se stabilească suprafața 
minimă și culturile cu care 
urmează să se organizeze lo
turi demonstrative sau expe
rimentale de la caz la caz. De 
asemenea, tot în sfera de acti
vități a caselor laborator să 
intre loturile semincere, pre
cum și culturile sau animalele 
care sînt prezentate în diverse 
concursuri republicane sau re
gionale.

Susțin și eu ideea organiză
rii unor laboratoare agrozoo
tehnice complex utilate, în 
cadrul cărora să activeze toa
te unitățile agricole de pro
ducție din raza unui număr de 
comune apropiate.

Ing. ALEXANDRU 
LĂZĂROIU

— Vă rog să-mi permiteți 
să mai intervin cu o propune
re. Cred că este neapărat ne
cesar să coordoneze cineva 
colaborarea unităților de pro
ducție cu stațiunile experi
mentale și institutele de învă- 
țămînt superior, pentru stabi
lirea tematicilor și amploarea 
diferitelor experiențe. S-ar 
evita paralelismele, s-ar con-

centra fondurile, s-ar evita 
risipa. Poate că treaba aceasta 
ar fi bine să o rezolve trustu

rile gostat și consiliile agri
cole regionale sau casele a- 
gronomului.

Ing. MIHAI DINU
— Sînt întru totul de acord 

că și casele agronomului tre
buie să-și îmbunătățească 
simțitor activitatea în această 
direcție. Ele trebuie să fie, în
tr-adevăr, centre de documen
tare, de informație „la zi“ în 
ceea ce privește noul. Tot aici 
va trebui să se asigure, în 
condiții mult superioare celor 
actuale, pregătirea periodică 
a inginerilor în ceea ce pri
vește organizarea activității 
laboratoarelor agrozootehni
ce, organizarea loturilor de
monstrative și a celor experi
mentale.

Ing. PETRE EREMIA

— Și eu simt nevoia unui 
sprijin mai mare din partea 
Casei agronomului. Sînt insu
ficiente numai instruirile pe
riodice care au loc aici. După 
părerea mea, casele agronomu
lui trebuie să fie principalul 
informator al specialiștilor din 
producție în ceea ce privește 
noul. Să se înființeze aici, de 
pildă, un cabinet tehnic prin 
intermediul căruia să fim in
formați despre noutățile din 
literatura tehnică de speciali
tate, despre comunicările ști
ințifice importante, despre ex
periențele valoroase ale altor 
unități. Tot de aici să putem 
afla ce aparatură de laborator 
se produce etc.

Apoi, se impune ca materia
lele elaborate sau sintetizate 
în culegeri de către Institu
tul de documentare agricolă 
(care sînt gratuite) să fie obli
gatoriu trimise tuturor spe

cialiștilor din unitățile de pro
ducție.

Toate acestea ne-ar ajuta în 
pregătirea noastră profesio
nală, în activitatea pe care o 
desfășurăm în cadrul labora
toarelor agrozootehnice.

Ing. CONSTANTIN 
BOGDAN

— Pentru mine, și cred că 
pentru toți cei prezenți aici, 
discuțiile purtate și propune
rile făcute au fost interesante 
și deosebit de utile. Și noi a- 
vem casă laborator cu o acti
vitate bogată. în plus față de 
ceea ce au spus antevorbitorii 
mei aș vrea să subliniez fap
tul că, ținînd seama de sco
pul pentru care au fost crea
te, la activitatea acestor la
boratoare trebuie să antrenăm 
un colectiv larg de țărani co
operatori și în primul rînd 
tineretul care e mai re
ceptiv la ceea ce este nou și 
interesant, mai curios și mai 
dornic să cerceteze. în felul a- 
cesta ne creăm nouă, specialiș
tilor, colaboratori activi, bine 
pregătiți profesional.

Ing. DINU PROCA
— Am reținut cu interes 

propunerile și sugestiile. Se 
pot desprinde multe concluzii 
interesante, care vor impune 
măsuri corespunzătoare. O 
singură remarcă sau o preciza
re mai bine-zis aș vrea să fac. 
Prin întreaga lor activitate, 
casele laborator pot și trebuie 
să ajute direct și efectiv la 

buna desfășurare a învățămîn- 
tului agrozootehnic de masă, 
în cadrul lor urmînd să se facă 
demonstrațiile practice la fie
care cerc de învățămînt. în 
acest scop este necesar ca toa
te materialele cu care au fost 
înzestrate casele laborator să 
fie utilizate cît mai bine.

• Legătură directă — i 
agrozootehnic“
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producția, cercetarea, ihvălămintul • Nici o unitate agricolă fără „laborator 
“•Coautori ai lucrărilor de specialitate • Casa agronomului —

centru de informare „1^3

Nu ne-am propus și nici n-ar fi fost posibil ca în 
cadrul discuțiilor de la această „masă rotundă“ să 
cuprindem toate problemele legate de activitatea 
caselor laborator.

Considerăm însă că din acest util schimb de pă
reri s-au desprins cîteva idei deosebit de impor
tante, care îndeamnă la o analiză atentă și solicită 
soluționări corespunzătoare.

Discuția noastră pe această ti nă nu a fost însă 
închisă ; este abia la început. Solicităm pe această 
cale participarea la dezbateri a tuturor tovarăși
lor specialiști din institutele de cercetări și stațiuni 
experimentale, a tovarășilor ingineri din unitățile 
de producție, președinți de cooperative agricole, 
directori de S.M.T. și G.A.S., secretari de organi
zații de bază U.T.C. din aceste unități, tineri care 
muncesc în agricultură.

Pagină realizată de
Ing. N. SIMIONESCU
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Acad. prof.
VICTOR VÂLCOVICI

ALGORITM — procedeu de 
calcul folosit în matematică 
și în logică. El permite, por
nind de la anumite date, gă
sirea în mod mecanic a unor 
rezultate prin intermediul 
unui șir finit de operații. Cu 
ajutorul algoritmului se re
zolvă și raportarea reciprocă 
a expresiilor logice.

Prof. dr. docent 

CĂLIN POPOVICI 

ASTROFIZICA — o ramură a 
astronomiei care se ocupă cu 
studiul structurii fizice și al 
compoziției chimice a aștrilor

Hera este simbolul mater
nității sfințite prin căsnicie. 
Împarte cu Zeus supremația 
Olimpului. Ipostaza ei supre
mă o redase marele sculptor 
Policlet, într-una din cele mai 
celebre statui antice. împreu
nă cu templul Herei din apro
pierea cetății Argos și această 
capodoperă a căzut in ruină. 
O copie celebră a capului ei se 
păstrează la British Museum. 
Maiestatea și totodată podoa
bele căsniciei le simbolizează, 
de asemenea, Hera Ludovisi 
(denumire dată de primul 
colecționar) copie romană de 
marmură după capul sculptat 
de un artist din școala lui 
Praxiteles. Acest prototip al 
frumuseții olimpiene veghea 
meditațiile lui Goethe.

La Homer, în Iliada, sîn- 
tem departe de orice conven
ționalism rigid : pentru prima 
oară zeița apare ca un proto
tip al geloziei conjugale.

Tocmai pentru a ocroti 
sanctitatea căsniciei, Hera, po
trivit tradiției mitologice, 
nu-și dezminte firea suspici
oasă, răzbunătoare, nemiloasă 
față de cei care au pîngărit 
matrimoniu!. Un astfel de re
sentiment motivează pe pla
nul intervenției divine învrăj
birea dintre greci și troieni.

Paris, disprețuind pe Hera 
și Atena, hărăzise Afroditei 
premiul frumuseții, celebrul 
măr al discordiei... Judecata, 
alegerea lui Paris devine o te
mă de predilecție pentru gra
vorii și pictorii din secolul 
XVI. La Lucas Cranach, un e- 
rou în zale medievale este is
pitit de Marte, mercenar pră
dalnic, care ține de mină pe 
curtezana Venus. Celelalte 
două zeițe se trag de o parte 
cu un gest de revoltă... De la 
diferite imagini alegorice se 
ajunge cu vremea la o grupa
re convențională. a zeițelor; 
pentru Palma cel bătrîn (pe 
alocuri rivalul lui Tizian) un 
autentic studiu de fizionomii 
feminine se intitulează simplu: 
Atena, Hera și Afrodita.

După deznodământul eveni
mentelor tragice de la Troia, 
pînă tîrziu și pînă-n cele mai 
depărtate limanuri bîntuie 
prigoana zeiței împotriva fu
garilor călăuziți de Eneas. Ju- 
nona (Hera) devine așadar 
principala divinitate prigoni
toare în acțiunea Eneidei lui' 
Virgiliu. Pentru caracterizarea 
ei, poetul făurește expresia la
pidară „iramemor" mînia care 
ține minte. Vitejii care vor 
întemeia puterea romană sînt 
intr-adevăr alungați pe mare 
de furia talazurilor, sub ce
rul întunecat de moarte.

Seninătatea severă sau paș
nică rămîne doar un atribut 
al statuilor I-Ierei. Fabulația 
mitologică descoperă mereu 
alte stratageme ale răzbunării 
divine. Numeroase au fost 
eroinele muritoare, rîvnite în 
ascuns de Zeus, victime pre
destinate geloziei Herei. Am 
văzut, cit de mult pătimise 
Heracles din cauza mamei 
sale Alcmena, iubită de Zeus. 
S-a manifestat însă de la în
ceput o indulgență nemăr
turisită care ocrotea copilul 
năzdrăvan. Intr-o zi, Hera se 
încumetă să alăpteze pruncul. 
N-a ținut seamă de forța 
herculeană. îndată ce a fost

ționar 
M ționar
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10 ÏERSEKI
șl a materiei Interstelare, cu 
procesele fizice și chimice care 
se petrec în ele și cu inter
acțiunile dintre aștri. în sens 
larg, astrofizica mai cuprinde 
astronomia stelară, cosmogo
nia și cosmologia. Astrofizica 
practică se ocupă cu elabora
rea metodelor și aparaturii 
specifice cercetării fizice a 
corpurilor cerești cu ajutorul 
fotografiei, fotometrici,. spec
troscopiei, radioastronomiei, 
rachetelor și sateliților artifi
ciali. După principalele meto
de de cercetare, ea se poate 
împărți în : astrofotografia, 
astrofotometria, astrospectros- 
copia.

Astrofizica teoretică cuprin
de teoriile asupra structurii 
și evoluției corpurilor cerești 
și studiul proceselor evolutive 
ce au loc în ele.

Dr. ing.

CONSTANTIN ILIESCU
secretar științific al Institutului 

de fizică atomică
ACCELERATOR DE PARTI
CULE — instalație utilizată 
pentru a imprima o energie 
cinetică mare particulelor în
cărcate, cum sînt electronii, 
protonii, deuteronii. El serveș-

Ipostazele

Hera
smuls Heracles de la sîn, pe 
bolta cerească țîșni Calea lac
tee, frumoasă metaforă de 
basm, subiectul unui tablou 
caracteristic de Rubens. Ace
lași pictor mai fixează pe 
pînză și un episod esențial din 
povestea geloziei eterne: Io și 
Argus. Iubită de Zeus, frumoa
sa Io a fost prefăcută 
juncă, pentru a 
să uneltirilor 
paznic al 
îl desemnează pe Argus, 
monstru cu o sută de ochi. 
Hermes izbutește cu toate a- 
cestea să-l ucidă. Acuni însă 
„ochii“ lui Argus se mută pe 
coada păunului, pasăre ocro
tită de Hera. Pentru drama
turgul irlandez contemporan 
Sean O’Casel, IUNONA ȘT 
PĂUNUL (titlul uneia din pie
sele sale) reprezintă ipocrizia 
celor bogați. O poveste din 
Herodot, ne spune că zeița 
răsplătise cu harul marții . fe 
ricite pe frații .Gleobis și Bi- 
ton care se ilustraseră prin 
zelul și modestia lor. După tre
cerea veacurilor, printr-un fe
ricit concurs deimprejurări, 
arheologii du descoperit două 
statui repdșzentînd tocmai a- 
ceastă pereche de atleți: flă
căii ne întîmpină cu ochii larg 
deschiși, cu trupul încordat, 
hotărîți parcă să-și păstreze 
forța tinerească dincolo 
pragul marții.

în 
fi sustra- 

Herei. Drept 
nefericitei, Hera 

pe 
sută de

MIHAIL NASTA
lector universitar
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Zece oameni de știință recomandă, la cererea „Scînteii tineretului" 
termenii „Micului dicționar al științei contemporane“.

Sîntcți la curent cu mișcarea științifică a veacului nostru ? Urmă
rind micul dicționar, vă veți putea da singuri răspunsul la această în
trebare. Pentru astăzi litera A.

te la studiul proprietăților 
particulelor elementare și al 
structurii nucleului atomic. 
Acceleratorii de particule sînt 
ciclici, cu traectorla particulei 
accelerate închisă sau în 
rală (betatron, ciclotron, 
crotron, sihcrociclotron, 
crofazotron) și aciclici cu 
ectoria particulei accelerate 
dreaptă (acceleratorii de par
ticule în cascadă, electrosta
tici, liniari).

chimic. Activarea moleculei se 
poate obține pe cale termică, 
foto-chimică etc.

Prof. dr.

MIRCEA MEZINCESCU

să fie cuprinși ca atare în ra
țiile alimentare sînt numiți 
aminoacizi indispensabili.

spi- 
sin- 
sin- 
tra-

Acad. prof.

MILTIADE FILIPESCU

Dr.RADU GRIGOROVIC!
membru corespondent al Aca

demie i
AMPLIFICARE — operația 
de mărire a valorilor unei pu
teri Sau ale unei alte mărimi, 
utilizînd energia dată de o 
sursă separată. Există ampli
ficare electrică — dilectrică și 
prin semiconductivitate — e- 
lectronică, magnetică și elec
tromagnetică.

Dr. DUMITRU

MARCHIDAN
prinACTIVARE — proces

care o moleculă e adusă într-o 
stare de energie superioară 
unei limite date, astfel îneît 
devine capabilă să reacționeze
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ANTICLINAL — cută a scoar
ței terestre, formată din unul 
sau mai multe strate. Anticli- 
nalul este o structură geolo
gică favorabilă acumulării 
zăcămintelor de petrol și gaze, 
în ultimii ani, în țara noastră 
au foșt descoperite un șir 
noi anticlinale purtătoare 
petrol și gaze.

Conf. univ. dr.

PETRE RAICU

de 
de

AMFIPLOIDIE — fenomenul 
prin care o specie poate în
globa numărul de cromozomi 
de la două sau mai multe spe
cii genitoare care, 
încrucișat între ele. S-a; dove
dit experimental că multe 
specii sînt hibrizi naturali, a- 
dică amfiploizi. apăruți pe ca
lea hibridării. Omul a reușit 
Să creeze 
care Sîrtt, 
plet noi, 
Triticale, 
șl secară.

dedi, s-au

amfiploizi artificiali 
de fapt, specii com- 
cum este de pildă, 

un hibrid între grîu
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Copie după PRAXITELE dintr-un Muzeu din Roma

■

• In Japonia se elaborează ra
chete pentru combaterea ‘ incendii- 
lpr. . O astfel de răcliefâ este al
cătuită dintr-un. corp din masă 
plastică,, cuprinzînd anumite sub
stanțe chimice și află, șl ud motor 
ele rachetă cu combustibil solid. 
Racheta are patru aripi.

Vkteza rachetelor este de 30—55 
ni/s.. Ele sînt destiriate' în Șpecial, 
pentru combaterea incendiilor în 
casei? .cu mai multe etaje si la de
pozitele de combustibil.

® La Expoziția Asociației de fi
zică din Londra a fost prezentată 
o nouă metodă de lipire a com-r 
ponentilor microminiaturali prin fo-. 
losirea unui jet fin de aaz Încăl
zit la 400°C.

Metoda a fost elaborată mai. 
ales pentru a , fi folosită In electro
nica micromiriiaturală, de exemplu 
la lipirea fetelor elementelor semi
conductoare de pelicule metalice 
subțiri, sau a unor conexiuni elec
trice fine.

AMINOACID — compus orga
nic, Cuprinde o grupare acidă 
carboxil (—COOH) și o grupa
re bazică amino (—NH2). Ami- 
noacizii de felul HOOC—CH 
(R)—NH2, în care grupările 
carboxil și amino sînt legate 
la același atom de carbon, sînt 
numiți — alfa aminoacizi. Ei 
au un rol fundamental în ma
teria vie, căci sînt constituenții 
proteinelor.

în unii alfa — aminoacizi, 
radicalul R — din formula ge
nerală mai cuprinde fie o gru
pare carboxilică fie o gru
pare bazică.

Unii aminoacizi, care pot să 
fie sintetizați în organismul 
animalelor superioare, sînt 
numiți aminoacizi neindispen
sabili ; iar alții, care trebuie

Dr. ION TRIFU
directorul Centrului de docu- 

mëtare agricolă

ASPERSIUNE — stropire cu 
un lichid în formă de picături. 
Aspersiunea este, folosită și ca 
o nfetodă de irigare, numită 
„ploaia artificială“.

Dr. ELISABETA

NASTAC
ALERGIE — o manifestare 
patologică provocată de creș
terea sensibilității organismu
lui la introducerea pe cale di
gestivă, respiratorie etc., a 
unor substanțe străine numite 
alergene. Boîile alergice mai 
frecvente sînt : astmul bron- 
șic, urticaria, eczemele, deter- 
matozele profesionale.
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Clădirea de că
rămidă < 
fundației „ 
din Agen, adăpos
tește între panou
rile Goya și ^operele 
lui Sisley, nouă din 
tablourile lui Nico- 
lae Grigorescu.

„Car cu boi", 
„Peisaj românesc“, 
„Ciobănaș", „Plajă 
pe malul Mării Ne
gre" și altele se o- 
rînduiesc îneîntă- 
toare șitv^h^re, 'câ\ 
noblețea ‘'ciriȚinului' 
și a feciorilor a< 
noi.

Intre ele se află 
și două portrete de 
tinere țără.nci.

Să privim în re
producerea alătu
rată figura demnă 
și senzuală a fru
moasei muntence, 
drapată de un șal 
alb, scos în valoare 
de cojocelul orna
mentat. Tandrețea 
chipului, mîndrețea 
vestmîntului, evocă 
darul înăscut al

aparentă. a 
i „dasmW ■

e la

GRIGORESCU

la Muzeul din Agen
frumosului, ce ca
racterizează pe ță
ranul român.

Dacă Grigorescu 
poetizează, cum se 
spune adeseori, pu
tem afirma că 
terpretarea pe 
o dă acestui 
este realistă 
dealizată și 
lică. „îmi spun unii 
că poetizez — i se 
adresa N. Grigores
cu lui Vlahuță. Nu 
'știu bine ce-i 
Dar bănuiesc 
trebuie să fie 
gîndul lor ; că m-aș 
încerca să fac 
frumos decît 
tura. Hm I Or 
neghiobi, cari 
că pot retușa 
ra naturii, dar aceia 
numai artiști nu 
sînt. Eu aleg, nu 
corectez. Fac ce-mi 
place mie, ce co
respunde sufletului 
meu“.
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carc 
chip 
nei- 
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Autor a numai trei filme, 
regizor de teatru și sceno
graf, âctOr cu egale dispo
nibilități pentru scenă și 
ecran, Liviu Ciulei este un 
nume de circulație și noto
rietate în filmul european j 
laurii a două festivaluri in
ternaționale (Cannes 1965 și 
Carlovy-Vary 1960) răsplă- 
,tindu-i filmele , .Pădurea 
spînzuraților" și ,,Valurile 

i Dunării".
Legătura cu cinemato- 

igrafia, Ciulei o face în cali
tate de interpret, în 1950, 
'an în care apare în filmul 
î„în sat la noi". între timp 
activitatea din teatru îl im
pune într-o triplă postură în 
care realizările sînt la fel 
de notabile : regizor, actor 
scenograf. Reîntîlnirea cu 
filmul se face în 1956 cînd 
Ciulei e asistentul regizoru
lui V. Iliu la ,.Moara cu no
roc", una din primele iz- 
bînzi ale cinematografiei 
noastre. Imediat după acest 
film Ciulei realizează inde
pendent „Erupția", peliculă 
inspirată din actualitate. 
Filmul este foarte bine pri
mit de critică și în s’ cial 
de spectatori. Calitățile re
gizorului țin în primul rînd 
de un epic cinematografic 
prin excelență și ■ de o at
mosferă intim legată de 
ideile pe care filmul le dez
bate. Ciulei nu renunță 
niciodată, în ciuda sau poa
te chiar în binele narației 
filmului, să înglobeze idei 
în jurul unor simboluri di
recte. „Valurile Dunării", 
cel de-al doilea film, cu 
care obține premiul întîi la 
Karlovy-Vary, amplifică a- 
ceastă primă calitate de 
interpret în imagini, nu atît 
ăl stărilor de fapt cît al 
stărilor în devenire. Și toa
te acestea la un mod cine
matografic în care epicul 
și liricul nu se exclud, ci 
concură într-o suită de ima
gini de o vastă rezonanță 
afectivă. Referitor la imagi
nea cinematografică, Ciulei 
și-a precizat un punct de 
vedere ilustrat nu numai de 
filmele sale, dar și de ceea 
ce numim în general, arta 
cinematografică ; o imagine 
de film este proprie filmu
lui „cînd subliniază stări 
de spirit, cînd nu se expu
ne singură".

Și acest lucru este exem
plar ilustrat de „Pădurea 
spînzuraților". Filmul nu

aia. 
ce 
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. ejte o ecranizare a roma- 
•,?riiilui și cînd spunem asta
nu ne referim la acel „după 
romanul lui Liviu Rebrea- 
nu", inscripția de pe gene
ricul filmului ori la supri
marea unor părți din text 
și, în același timp, la adău
garea în linia subiectului și 
a unei nuvele a aceluiași 
autor. Acestea sînt doar
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© La , Expoziția, industrială mon
dială, la Tîrgul de la Hanovra 
1066, poșta, federală germană a pu
tut anunța slîrșitul definitiv al 
serviciului telefonic deservit ma
nual. Orice localitate vest-germa- 
nă poate fi acum chemdtă telefo
nic de către orice posesor de tele
fon, prin formarea directă a nu
mărului.

Pe viilor, sute, de mii de convor
biri telefonice urmează să fie trans
mise concomitent printr-o rază

emisă de un laser. Este drept că 
Șisienitil actual nu va putea ii Înlo
cuit prin laser înainte de anul 
2000, dar oamenii de știință lucrea
ză de pe acum la realizarea pro
iectului.

Cercetătorii vest-germani au Iz
butit să transmită măsurători prin 
raze laser, pe o distanță pînă la 
10 km. Fără îndoială că Intr-o bună 
zi, razele laser vor Ii cel mai si
gur și mai ieftin mijloc de trans
misie a convorbirilor telefonice, a 
emisiunilor de radio și televiziune.

• Intr-o comunicare adresată 
unei asociații de chirurgi din New 
York, medicul american James 
Connell a declarat că a pus 
punct 
pabil 
mare.
numit 
detecteze 
microscopice examinînd 166 de fe
mei care nu prezentau nici un 
slmpton al maladiei.

la 
ea

rn a- 
său,

un aparat ultțasensibil, 
să detecteze câncetele 
EI a spus că aparatul 
„termograf“, i-a permis să 

două cancere mamare

cîteva operații de laborator 
unanim acceptate. Liviu 
Ciulei a făcut o „traduce
re" filmică, înțeleasă ca o 
surprindere a reacțiilor psi
hice ale eroilor aflați în 
război, deci într-o realitate 
aparte. Modul în care este 
rezolvată problematica o- 
mului într-o asemenea con
junctură, departe de a fi 
spectaculoasă, este după 
cum o înscrie și filmul, de 
o vibrație tragică.

Premiul pentru cea măi 
bună regie obținut la 
Cannes pentru „Pădurea 
spînzuraților" constituie 
după declarația regizorului 
„un imbold pentru munca 
viitoare". Subscriem la ea, 
mărturisind și nerăbdarea
cu care așteptăm și cel de 
al patrulea film Liviu Ciulei.

TUDOR STÄNESCU
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Urmăresc de cîteva minute 
cuvintele dirijorului Mirceâ 
Basarab. Ce perfectă similitu
dine poate fi stabilită între 
gestica dirijorală și vorba sa !

Claritatea, adînca expresivi
tate, o continuă dar inefabilă 
nervozitate, ardența unui tem
perament viu, vulcanic, per
manenta nevoie a unor noi cu
lori în expresie, mi se par a-I 
domina nu numai pe estrada 
de concert ci și aici la masa 
unui simplu colocviu.

Pe biroul de lucru al pre
ședintelui Consiliului Muzicii, 
al primului dirijor al primei 
orchestre a țării, o mică foto
grafie : — Theodor Rogalski.

Coordonatele interviului au 
fost trasate.

— îmi aminteați de mult, 
într-o discuție despre drumu
rile tinerei școli componistice 
românești, o înțeleaptă butadă 
a unui compozitor francez. 
„Fiecare este fiul cuiva...“ 
V-aș pune-o acum sub forma 
unei întrebări...

— Indiscutabil în domeniul

dirijatului nu pot fi socotit de
cît fiul spiritual al maestrului 
Theodor Rogalski.

— Totuși la Conservator 
n-ați fost nicicînd elevul său...

— Dar din clipa încheierii 
studiilor și pînă în 1954, am 
fost zi de zi alături de Theo
dor Rogalski în Direcția Muzi
cală a Radiodifuziunii, în con
ducerea Ansamblului muzical 
al sfatului popular, în cadrul 
catedrei de orchestrație a 
Conservatorului unde am fost 
cîțiva ani asistentul său.

Urmărind febrila lui activi
tate componistică, dirijorală, 
pedagogică, pianistică am în
vățat mai mult decît în orice 
școală, am avut în permanen
ță în fața ochilor exemplul u- 
nui remarcabil talent, unui om 
de o excepțională inteligență, 
de o rară generozitate sufle
tească de o nemai întîlnită pro
bitate profesională.

— Superlative, care ar pu
tea fi totuși socotite subiective.

— în nici un caz. Priviți a- 
tent partiturile sale. Citiți tot 
ce s-a scris în ultimele patru 
decenii despre maestrul Rogal
ski. întrebați oricare dintre e- 
levii sau membrii orchestrelor 
din țară ce gîndesc despre ve
chiul lor colaborator. Nu veți 
găsi decît cuvinte de adîncă 
prețuire. Theodor Rogalski a 
fost o stea de primă mărime 
pe firmamentul muzicii româ
nești iar luminile sale străbat 
încă sălile noastre de concert.

— Farmecul artei sale rezi
da desigur în inegalabila sa 
știință a orchestrației.

— Să nu limităm. Rogalski 
avea geniul orchestrației. A- 
cest deosebit talent al îmbi
nării culorilor instrumentelor, 
acest unic sentiment al croma
ticii orchestrale, al dozajului 
venea dintr-o adîncă formație 
componistică, dintr-o enormă 
cultură muzicală, din asimila
rea perseverentă a tuturor 
marilor creații ale istoriei mu
zicii.

— Virtuți vizibile și în arta 
sa dirijorală ?

— Indiscutabil. în conceptul 
său dirijoral se contopeau toa-

orchestră din zilele noastre. 
„Italiana“ pe care o dirija Ro
galski poate sta alături doar 
de aceea a lui Kunsewitski. 
Ascultai un vals de Iohann 
Strauss și te simțeai în mij
locul Vienei.

„Simponia Alpilor“, Simfo
nia IlI-a de Brahms, a I-a de 
Mahler, a Vil-a de Bruckner, 
au răsunat aici în Ateneu în 
toată forța dar și în puritatea 
lor stilistică.

— Și din preferințele sale 
românești ?

— Tot ce era nou. Zeci de

pentru pian și cvartetul de 
coarde care au luat înainte de 
1925 mi se pare Premiul E- 
nescu — pînă la cele Trei 
dansuri românești.

— E o permanentă nevoie de 
personalizare, de adaptare.

— De asimilare a celor mai 
noi cuceriri ale limbajului mu
zical.

— Pe partitura „Serenadei 
retrospectivei“, scrisă în 1924 
la Paris și trimisă atunci în 
țară, Teodor Rogalski adnota: 
„Apropos de constructivism, 
partea I a piesei este așa

MIRCEA BASARAB despre

Theodor Rogalski
te atributele muzicii sale. Anii 
de muncă tenace în Studioul 
Radioului i-au interiorizat 
gesturile, i-au îndreptat aten
ția nu spre sală cl spre com
partimentele orchestrei. Fie
care orchestrant v-ar putea 
vorbi ore despre repetițiile 
sale desfășurate după o inega
labilă pedagogie.

Interpretînd, Rogalski avea 
un sentiment al proporțiilor, o 
cunoaștere a stilurilor, un dia
pazon al sonorităților compa
rabile cu ale marilor șefi de

compoziții românești își dato- 
resc prima audiție muncii lui 
Rogalski.

îmi repeta adeseori ideea : 
„Gîndește-te la cei care vin și 
nu Ia acei care au fost“. Ante
nele sale erau îndreptate spre 
tineri și i-a cultivat cu pasiu
nea unui îndrăgostit.

— Este vizibilă această do
rință de noutate și în catalo
gul creației sale ?

— Rogalski a scris puțin. 13 
opusuri. Analizați insă oricare 
dintre partituri de la Sonata

cum se scrie aici la modă. 
Partea mai lentă e așa cum 
scriu eu. Care vă place mai 
mult?“

— O dovadă că a experi
mentat mereu, că și-a însușit 
tot ce este nou, dar a știut 
întotdeauna să decanteze ade
vărul de falsa inovație.

Mergînd pe drumurile îna
intașilor noștri, Rogalski a in
tuit posibilitățile uriașe în 
folclorul nostru din care a 
stors comori de frumusețe

Bust de ION JALEA
care au devenit elemente con
stitutive ale limbajului său.

— Idee minunat spusă in
tr-un studiu al lui Radu Ghe- 
ciu, din păcate unicul studiu 
de proporții închinat lui Ro
galski din literatura muzico
logică românească. Permite- 
ți-mi să vă citez „...Rogalski 
e tributar muzicii populare, 
arta sa, de o extremă vitali
tate și culoare nu este așa 
cum ar părea — un joc abil 
de virtuozitate orchestrală, o 
savuroasă îmbinare de ele
mente descriptive și note 
umoristice, ci rezultanta ex
trem de prețioasă — cu toată 
nedesăvârșirea ei în forme' 
ample — a unei înțelegeri ori

ginale a creației folclorice. A- 
titudinea față de folclor este 
desigur unul din indiciile cele 
mai clare ale probității artis
tice ale lui Rogalski...“

— Și totul pentru că a cre
zut că opera sa trebuie să se 
integreze universului sufletesc 
al poporului român.

— Dintre toate lucrările 
sale ni se pare că preferați 
cele „Trei dansuri“...

— Le-am cîntat în toate 
țările Europei, de la Londra 
la Mosdova și de la Helsinki la 
Atena. Peste tot cu un mare 
succes de public, cu o excep
țională primire din partea or
chestrelor.

— De unde pornesc izvoa
rele acestui succes :

— Piesa este rezultatul unor 
îndelungi căutări, p lucrare 
desăvîrșită prin bogăția și ori
ginalitatea ideilor, miniaturi
zarea formelor arhitectonice, 
echilibrul și diversitatea mij
loacelor folosite, inegalabila 
densitate și simplitate a or
chestrației.

— Titularul unui curs de 
istoria artelor, socotea „schi
țele simfonice“ un moment de 
răscruce în istoria muzicii ro
mânești.

— E o judecată de valoare 
pe care o merită întreaga sa 
creație amarnic zăgăzuită de 
o năprasnică boală în anii în
floririi ei.

IOSIF SAVA



ZILNIC

ACTUALITATEA
Plecarea delegației Partidului

NeaguFănușComunist din Japonia

Ansamblul din Pekin în Capitală
Ce plantează arbori 

tensiune. Poet al

vuiul, în semn de cin
stire a marelui înaintaș 
a! aviației românești.

Done a urcat în

In cadrul manifestări
lor consacrate Zilei a- 
viației Republicii Socia
liste România, Consiliul 
pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-știin- 
țifics și' Universitatea 
populară București au 
organizat vineri după- 
amiază un simpozion pe 
tema „Din trecutul glo
rios al aripilor româ
nești”.
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Ritm și grație

Pulsul sesiunii
Dincolo de emoțiile și febrili

tatea ce însoțesc din totdeauna 
aceste vii și competente dia
loguri despre profesiune, în
tr-o vizită recentă la Institu
tul de medicină și politehnică 
din Timișoara am avut 
prilejul să consemnăm fap
te, cifre, opinii semnifica
tive pentru definirea unei 
trăsături comune, caracteristi
ce : superioritatea rezultatelor 
obținute de studenți la exa
menele de pînă acum.

Bilanțul primelor zece zile 
de sesiune la politehnică a 
înregistrat un procent de pro
movare de 87 la sută, superior 
celui din perioada similară a 
sesiunii de anul trecut .Deose
bit de îmbucurător este însă 
faptul că peste 81 la sută din 
examene au fost promovate 
cu note de la 7 în sus. In re
centa analiză făcută de consi
liul decanilor — ne spunea 
tovarășul conf. ing. DESABA- 
TA IO AN, prorector al Insti
tutului politehnic —■ au fost 
remarcate progresele substan
țiale obținute de studenții 
Facultății de mecanică agrico
lă unde s-a ajuns la un pro
cent de promovare superior 
— peste 85 la sută. Totuși, 
cele mai bune rezultate le 
obțin, consecvent, tot studen
ții de la electrotehnică și chi
mie industrialăy unde ’ promo
varea a depășit procentul de 
90 la sută: S-a observat, de 
asemenea, ca fiind caracteris
tic, numărul încă destul de 
mare de neprezentați la exa
mene. Sesiunea din septem
brie rămîne sesiunea de bază 
și nu doar o sesiune de restan
țe, deși printr-o serie întreagă 
de măsuri — o judicioasă pro
gramare a examenelor, un 
cOntrbl sistematic asupra rit
micității alcătuirii proiectelor 
de an și pregătirii semina- 
riilor — am încercat să preve
nim această situație. La disci
plinele teoretice așa-zise „di
ficile" — matematici speciale, 
analiză matematică, electro
tehnică, mecanică teoretică, 
bazele electrotehnicii — stu
denții cu un stil de muncă 
defectuos în ce privește ritmi
citatea și perseverența stu
diului ajung la „soluția“ amî- 
nării examenului“.

Insistat în discuțiile 
cu cadrele didactice 
acestui din urmă 

încercînd să descope- 
mai multe din cauzele

Am 
noastre 
asupra 
aspect, 
rim cît
neprezentărilor. în răspunsu
rile primite s-a explicat de 
fapt ceea ce ne spusese tova
rășul prorector. — -
la anul V construcții, 
principală a numărului 
de neprezentări este legată 
de nerespectarea etapelor de 
alcătuire a proiectelor, în 
timp ce la anii II mecanică 
agricolă sau II electrotehnică 
Reprezentații sînt cei cu exa
mene restanțe din sesiunea de 
iarnă. Aceștia trebuie să su
plinească acum, prin eforturi 
mai mari, lipsa de răspunde
re cu care au studiat în pri
mul semestru.

Bunăoară, 
cauza 
mare

REPORTAJ
„Cît privește Facultatea de 

chimie industrială —• afirma 
tovarășul prof. dr. docent 
ZENO GROPȘANU, decan — 
o cauză a neprezentărilor ca 
și a rezultatelor slabe și me
diocre obținute de unii stu- 
denți — în ansamblu) r țirl: să 
subliniez, rezultatele de pînă 
acum sînt dintre cele mai 
bune — o consider, pe lingă 
lipsa de interes față de întoc
mirea proiectelor, absențele 
la cursuri și seminarii. Sînt 
grupe în care lipsește încă o 
eficace afirmare a opiniei co
lective studențești față de 
asemenea abateri de la dis
ciplină și o remediere o văd 
posibilă mai ales prin inter
venția educativă promptă a 
organizației U.T.C. și asocia
ției studenților din facultate. 
Pe de altă parte, am consta
tat că unii studenți lipsesc la 
examen datorită unor ezitări 
nejustificate; sînt timorați în 
fața unor discipline „dificile“ 
— termotehnică, electroteh
nică. Pe aceștia i-aș îndemna 
stăruitor să frecventeze orele 
de consultații.

La Institutul de medicină o

recentă analiză a „pulsului“ 
sesiunii a confirmat, în gene
ral, ceea ce se putea prevede 
încă în timpul anului, mai 
ales după sesiunea din iarnă 
și anume : cei mai mulți stu
denți au asimilat temeinic 
un volum bogat de cunoștințe ; 
prin rezultate foarte bune se 
remarcă anii III și IV de stu
dii, în timp ce la anii I și II 
numărul studenților cu minu
suri în pregătire se dovedește 
încă mare (mai ales la cei de 
la Facultatea de stomatologie). 
Cîteva date și păreri despre 
examehe am aflat de la tova
rășul prof. dr. Nicolae Drago- 
mir, decanul Facultății de 
medicină generală și pedia
trie. „La nici una din discipli
ne n-au fost pînă acum mai 
puțin de 80 la sută promovați, 
în multe cazuri s-au înregis
trat procente de promovare 
care ajung chiar la peste 96 
la sută. Cei din anul III, de 
pildă, au promovat examenul 
de farmacologie în proporție 
de 98 la sută, majoritatea co- 
vîrșitoare cu note mai mari 
de 7. Rezultate mai slabe s-au 
obținut la disciplinele stoma
tologice. Pe facultate, indice
le de promovare este pînă 
acum superior, și anume de 92 
la sută. Consider că recenta 
măsură a Ministerului învăță- 
mîntukri de a asigura un in
terval de timp între ultimele 
cursuri și sesiune a ușurat 
munca de pregătire a primelor 
exămene, acordîndu-le stu
denților suficient

Despre cele mai 
evenimente ale 
examen, succesele
sele semnificative ale grupe
lor studențești am încercat să 
aflăm ceva și din „arsenalul“ 
agitatoric — „oglinda sesiunii“ 
grafice, anunțuri, caricaturi, 
— folosit de obicei în sesiune 
de comisiile profesionale 
asociațiilor studențești. 
Institutul de medicină lip
sește însă o cît de minimă 
preocupare de urmărire și 
reflectare a rezultatelor se
siunii de către comisia profe
sională. Poate de-acum îna
inte să se schimbe ceva... Deși 
e cam tîrziu.
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Fondul de aur

a! lecturii
lent al activității intelec
tuale. Grecii cei vechi, care 
în toate născocirile lor por
neau de la realitatea vieții 
și nu se îndepărtau de ea, 
au făcut din cele nouă 
Muze fiicele Mnemosinei, 
Zeița memoriei. Și să nu 
uităm că Muzele reprezen
tau principalele ramuri de 
cunoștință și principalele 
discipline intelectuale și 
artistice ale vremii, de la 
poezia lirică la astronomie. 
Memoria prinde și păstrea
ză mai bine ce este 
Vorba volant, scripta 
nent, vorbele zboară, 
sul rămîne, nu este o 
lă deșartă ci se întemeiază 
pe un adevăr.

în științele naturii mij
loacele de informație și 
chiar și de studiu au în 
mod necesar, o funcție foar
te importantă din cauză că 
experimentarea stă la baza 
acestor științe. Rezultatele 
experimentării, comenta
riile și reflecțiile pe care 
experimentarea le prileju
iește prin rezultatele ei, 
toate acestea, în mod tot 
atît de necesar, se pot ex
prima bine și se pot păstra 
bine numai în scris. Nu
mai din paginile cărții, cer
cetătorul ia cu folos și te
meinic cunoștință de ele

scris, 
ma- 
scri- 
zica-

și le poate studia în adîn- 
cime.

în științele sociale impor
tanța lecturii este, bine în
țeles, și mai mare. Iar în 
ce privește literatura, care 
prin însăși definiția ei eti
mologică, este consacrată 
literelor, frazei scrise, ex
primării prin scris, repre
zentării în scris a Vieții și 
a lumii, cartea este de ne
înlocuit. E destul să com
parăm transpunerea în film 
a unui roman cu romanul 
însuși, așadar vederea u- 
nei opere literare cu ci
tirea ei, ca să ne dăm sea
ma imediat de 
tele care despart 
tacolul de lectură, 
două lucruri cu 
diferite, atît ca fond 
ca expresie. Nici o substi
tuire nu este, aici, posibilă. 
Cartea nu poate fi înlocui
tă cu nimic. Este unică. Să 
considerăm deci cu toată 
atenția și cu toată grija 
fraza scrisă, adică cel mai 
vechi, cel mai temeinic și 
cel mai sigur mijloc de 
comunicare a gîndirii.

După lectura fragmen
tată a autorilor din pro
grama orelor de literatură 
din liceu, se cuvine, chiar 
mai mult decît atîta t se 
impune o continuare și o 
completare foarte largă. 
Școala poate să dea, în a- 
ceastă privință, numai in
dicații și îndrumări. Cel 
care vrea să-și dezvolte 
cultura proprie trebuie să 
continue lecturile, să le 
completeze și să le întindă 
în cît mai multe direcții ca 
să-și poată forma o biblio
tecă interioară cît mai sub
stanțială.

litni- 
spec-
Sînt 

totul 
cit și

Vineri dimineața a părăsit Capitala delega
ția Partidului Comunist din Japonia care, la 
invitația Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vizită în Repu
blica Socialistă România. Din delegația 
condusă de tovarășul Kasuga Shoichi, mem
bru al Prezidiului Comitetului Central al P.C. 
din Japonia și deputat în Camera Superioară 
din Japonia, au făcut parte Nishizawa Tomio, 
membru supleant al Prezidiului, secretar al 
Comitetului Central al P.C. din Japonia, 
Kajita Shigeho, membru al Comitetului Cen
trai al P.C. din Japonia, Suwa Shigeru și 
Narita Satoshi, membri supleanți ai Comitetu
lui Central al P.C. din Japonia, Nishizawa 
Shunichi, activist al Comitetului Central al 
P.C. din Japonia.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii 
delegației Partidului Comunist din Japonia 
au fost salutați de tovarășii Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea și Vasile Patllineț, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Andrei Păcuraru, membri ai C.C. al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Alexandru Ionescu și Ștefan Andrei, 
adjuncți de șefi de secție a C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

leri,
la Simeria

Ieri, la Simeria a avut 
loc festivitatea de intra
re In producție a ab
solvenților Școlii profe
sionale de pe lingă Ale, 
lierele de reparat mate
rial rulant, promoția 
1966, specializați In me
seriile de montatori lo
comotive cu abur, mon
tatori vagoane, cazangii 
șl strungari in metal.

Aleile atelierelor erau 
Impinzile de muncitori, 
ingineri, maiștri, care au 
ținut să-t 
ceștia cu 
rii lor in 
ci lorilor, 
Hori. La sărbătoare 
tost presènti tineri din 
orașul Simeria, virstnici, 
ioștl elevi al școlii, as
tăzi fruntași In produc
ție, oameni de diferite 
prolesii, precum șl ca
drele didactice care 
le-au îndrumat pașii in 
anii de școală.

Felicitindu-1, repre
zentanții organelor de 
partid, sindicat șl U.T.C.,

conducerea întreprinde
rii, le-au transmis, in 
cuvinte calde, mișcătoa
re, urări de succese în 
viată și in muncă, 
activitatea lor 
zi.

A fost un 
înălțător, plin 
ție, care va rămîne 
neuitat pentru toți 
prezențl la această săr
bătoare.

in
de zi cu

moment 
de emo- 

de 
cel

Prof. GH. MUREȘAN
Școala proieslonatit- 

Simeria

teiicite pe a- 
priielut intră- 
rindurile mim- 

oferfndu-le 
au

La Liceul nr. 1 din 
Brașov a avut loc vineri 
după-amiază festivitatea 
dezvelirii unei plăci 
comemorative consa
crată lui Aurel Vlaicu, 
precursor al aviației ro
mânești. Placa are ur
mătorul text: „In curtea 
acestei școli, la 8 oc
tombrie 1909, genialul 
pionier al aviației româ
nești, Aurel Vlaicu, 
a prezentat modelul ma
șinii sale de zburat, cu 
care a executat 10 zbo-

La 1 octombrie 1911, 
Aurel Vlaicu a zburat 
la Brașov cu avionul in
ventat, construit și pilo
tat de ei".

La festivitatea dezve
lirii plăcii comemorati
ve, eoni. univ. Constan
tin Prigoreanu, președin
tele Comitetului regio
nal de cultură șl artă 
Brașov, a evocat mo
mente din viața lui Au
rel Vlaicu.

în momentul dezveli
rii plăcii comemorative, 
escadrile de avioane 
străbăteau cerul Brașo-

După două reprezen
tații susținute In orașul 
Pitești, care s-au bucu
rat de un deosebit suc
ces în fata spectatori
lor din localitate, An
samblul de cîntece și 
dansuri din Pekin a pre
zentat vineri seara pri
mul spectacol în Capi
tală. Bucureștenii au a- 
plaudat îndelung frumu
sețea creațiilor muzicale 
și folclorice din bogatul 
tezaur artistic al R. P. 
Chineze, printre care 
cîntece „Oratoriul în
chinat Marelui Marș", 
„S-a ridicat milionul de 
Iobagi", dansurile „Pe 
drumul cantonamentu
lui", „Florile de pe lin
gă marele zid chine
zesc" și altele. Au fost 
interpretate, de aseme
nea, melodiile populare 
românești „Grîușor din 
Bărăgan”, „Asta e Mol
dova mea”, „A plecat

La Salonta au început 
vineri lucrările unui 
schimb de experiență 
pe tară pe tema asigu
rării bazei furajere. Par
ticipă specialiști din 
Consiliul Superior al A- 
griculturii și de la con
siliile agricole regiona
le, cercetători din nu
meroase stațiuni expe- 
riiriehtale. In pritna zi au 
fost înfățișate preocu
pările organelor centra
le și locale pentru asi
gurarea bazei furajere, 
precum și experiența u- 
not stațiuni experimen
tale.

A doua zi a schimbu
lui de experiență este 
rezervată 
vizitării și 
metodelor

tn Întregim» 
cunoașterii 

folosite

revelații si bucurii
J J

Gheorghiță militar” și 
duetul „în Bucureștiul 
iubit”.

La spectacol au asis
tat Virgil Florea, vice
președinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cul
tură și Altă, Alecu Cos- 
tică, vicepreședinte al 
Institutului român pen
tru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, re
prezentanți ai Sfatului 
popular al Capitalei, oa
meni de artă și cultură, 
precum și un numeros 
public.

Au fost de față repre
zentanți 
R. P. 
resti.

La 
lului, 
le-au

al Ambasadei 
Chineze la Bucu-

sfîrșitul 
artiștilor 
fost

spectaco- 
chinezt 

oferite flori 
din partea Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
șl Artă.

combinatul de pășunat 
Batăr-Tăut-Talpoș, raio
nul Salonta. (C. Bejan).

Două colective de na
vigatori și-au luat ră
mas bun de la colegi și 
prieteni. Misiunea lor 
este de a pleca în vo
iaj de... probă cu cele 
două cargouri de cîte 
4 500 de tone, construite 
la Șantierul naval din 
Galajl.

Sînt de remarcat per
formantele superioare 
ale noilor vase destina
te flotei maritime. De 
pildă, cargoul „Tîrgo- 
vfște” dispune de o rază 
de acțiune de 5 000 mile 
marine și o viteză de 13 
noduri. (V. Molneagu).

Nostalgii timpurii" a scris 
redacția deasupra corespon
denței mele apărată ieri. A 
fost o mină de vrăjitor — și-i 
mulțumesc colegului că mi-a 
citit. între rînduri umbra de 
ușoară melancolie. De vină sînt 
marea și aceste fete frumoase, 
care așteaptă să le răpească 
păsări albe din care și-au 
făcut un idol. De 3 zile pe 
valuri, în dreptul Mamaiei, 
ca un semn al norocului, plu
tesc zeci de bărci pescărești 
și cînd zarea își întunecă o 
singură clipă oglinzile ei fan
tastice, le vedem cum se mișcă 
în unghiuri, asemenea coco
rilor prin toamnă, și auzim 
parcă plasele sunînd în de
desubtul apelor.

Deocamdată norocul le su- 
rîde tuturor. Dar mîine ?... 
Timpul îmbătrînește — și eu 
văd că 
afișează 
mănîncă 
talitate 
aplaudă, 
dacă mănîncă), 
mîna nu oferă și nu cere o 
țigară. Juriul, ca să fiu mai 
concis, este așa cum spunea 
un prozator de talent — „în
cuiat ca 
cînd va 
fulgere 
țăndări.

Pînă astăzi, cînd vor intra 
în concurs filmele noi, special 
pregătite pentru acest . festi
val, am văzut Răscoala, Du
minică la ora 6, și Procesul 
alb. (Toate trei foarte viu 
disputate la Conferințele de 
presă unde un anume croni
car care își „aranjează" tîm- 
plele cu creion dermatograf, 
dă verdicte ce stîrnesc ilari
tate) și cîteva documentare 
de înaltă ținută. Nu știu de ce 
pînă acum documentarul mi 
se părea un gen lipsit de spec
taculozitate. Sînt bucuros să 
mărturisesc că am greșit. 
Mult. Am vizionat aici „Na
vigatori care dispar" de Ion 
Moscu, „Liniorii“ de Dumitru 
Done și „Vezi, rîndunelele se 
duc" de Constantin Budiștea
nu și am încercat mari emoții 
și bucurii. Și sufletul și inima 
păstrează aceste filme ca pe 
niște poeme.

fiecare participant 
o liniște... care îi 

somnul. Juriul, în to- 
este rezervat, nu 

nu zîmbește (nu știu 
nu strînge

banca Angliei". Dar 
vorbi știu, trăznete și 
vor sparge totul în

„Navigatori care dispar* 
sînt plutașii cei coborîți din 
neguri și legende cu fluierul 
oierilor, cu mireasma bradului 
și poveștilor din munți. Trece 
prin acest film o undă curată 
de tristețe și una mai puter
nică de dragoste pentru toate 
izbînzile poporului nostru.

Dumitru 
munți ca să ne povestească 
despre cei 
de înaltă 
bărbăției, trăgînd cu mina pe 
jumătate de fier ca să aprindă 
fulgere — așa ne apare în 
acest film prin care se mișcă, 
superbi, eroii acestor zile șl 
acestui pămînt al nostru. 
Budișteanu este un îndrăgos
tit de natură și de miracolele 
ei. El creează pomi încărcați 
cu păsări și scrie versuri pe 
frunzele și pe stîlpii de fum 
cuprinși între hotarele unei 
toamne românești. Le mulțu
mesc.
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timp. 
importante 
sălilor de 
și insucce-

La poalele dealului, a răsărit un oraș: noul oraș al minerilor de la Motru-Oltenia

■ .

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI
Se poate oare vorbi, în 

privința aceasta, de o regu
lă de lucru, se poate indi
ca un principiu condu
cător pentru organizarea 
acestei biblioteci instalate 
în memorie ? Gustul fie
căruia este, aici, hotărîtor. 
Desigur însă că gustul se 
poate dezvolta, și se poate 
rafina, și se poate adînci. 
Din această bibliotecă a 
memoriei nu trebuie să lip
sească anumite opere, anu
mite lecturi care tocmai 
dau gustului individual 
sprijin și temeinicie. Ar fi 
vorba, mai înainte de toa
te, de valorile culturale, li
terare, filozofice pe 
printr-o obișnuință ; 
tează de peste două i 
ani, omenirea le-a 
sacrat drept clasice.

Există un tezaur 
lori culturale clasice. Ca să 
ne mărginim numai la li
teratură, toate lecturile 
fragmentate începute în 
școală trebuie reluate și 
completate, fără nici o con- 
strîngere didactică. Opere
le literare clasice trebuie 
citite în întregime și reci
tite la diverse vîrste ale 
vieții. Pe o bază de felul a- 
cesta se pot înjgheba cele 
mai variate lecturi, fără 
riscul de a greși în alege
rea noastră.

Traducerile numeroase și 
bune cu care cultura noas
tră s-a îmbogățit conside
rabil în ultimii ani dă po
sibilitatea fiecăruia, chiar 
aceluia care nu cunoaște 
nici o limbă străină, să facă 
cunoștința cu cei mai~buni 
scriitori ai literaturii uni
versale, din antichitate pînă

■ care, 
ce da
mi! de 
consa-

de va-

în zilele noastre. Fără îndo
ială că e și mai bine atunci 
cînd un cititor de litera
tură cunoaște cel puțin o 
limbă străină, ca să poată 
citi în original măcar pe 
unii din marii scriitori stră
ini ; mai cu seamă cînd e 
vorba de poezie acest lu
cru este foarte necesar.

Trebuie făcută observația 
că autor clasic nu înseamnă 
numaidecît un autor cu ve
chime de sute de ani, în
seamnă, după excelenta de
finiție a marelui critic fran
cez Sainte-Beuve (1804— 
1869), „un autor care a îm
bogățit spiritul uman, care 
a adăugat într-adevăr ceva 
la comorile acestui spirit, 
care l-a ajutat să facă un 
pas înainte, a descoperit un 
adevăr neîndoielnic sau a 
captat din nou o pasiune 
eternă în sufletul omenesc; 
care și-a rostit gîndul, ob
servațiile și descoperirile 
într-o formă largă și cu
prinzătoare, fină și chibzu
ită, sănătoasă și frumoasă 
în sine ; un autor care a 
vorbit întregii lumi într-un 
stil personal și în același 
timp al tuturora, putînd fi 
lesne contemporan tuturor 
timpurilor".

É bine ca fiecare să-și a- 
sigure, încă din tinerețe, 
cîțiva autori dintre aceia de 
care vorbește Sainte-Beuve, 
să-și pună de o parte cîteva 
cărți scrise de aceștia, la 
care să se întoarcă ori de 
cîte ori are nevoie de re- 
confortare spirituală,
delectare intelectuală și de 
sprijin moral. Aici, desigur, 
o regulă este greu de dat 
și chiar nici nu trebuie să 
se dea. Fiecare își va mo-

bila »memoria cu ceea ce i 
se va părea mai potrivit cu 
firea și cu înclinațiile lui. 
Gustul însă trebuie format 
și pentru formarea lui sînt 
absolut necesare valorile 
clasice de la Virgiliu pînă 
la Anatole France și chiar 
pînă la unii contemporani 
Cărora li se potrivește ca
racterizarea lui Sainte— 
BeUve (și autori de aceștia 
există din fericire, la orice 
epocă). Nici o bibliotecă 
nu se poate lipsi de aceste 
valori. E un fond 
al lecturii. Acestui 
se adaugă, firește, 
pe care mișcarea
universală le produce me
reu și azi ca și în trecut. 
Cu gustul format de fon
dul de aur al lecturii, jude
carea actualității și alege
rea din actualitate a lucră
rilor cu caracter durabil se 
poate face mai sigur și mai 
bine.

de aur 
fond i 

valorile 
literară

„Tovarășa“

pe educatoarea voastră ?* cu 
acea mirare care s-ar fi potrivit 
in cazul cînd i-aș fi cerut re
lații despre oscilațiile de tempe
ratură din Marte : „Cum o chea
mă ? Păi, toată lumea știe... O 
cheamă „tovarășa" I

Cei mai mari ii știu numele, 
dar așa. cum nu-1 rostesc pe cel 1 
al mamei declt cind sint între
bați, nu-1 spun nici pe al În
vățătoarei sau profesoarei de- 
cit rar. Acasă, mama Maria sau 
mama Ioana este, simplu, mama 
— la școală, tovarășa Negrea- 
mi sau tovarășa Bilcu, este, tot 
atît de simplu, „tovarășa".

Nu vi se pare că numele a- 
cesta generic, pe care îl poartă 
suie de mii de femei are incom
parabil mai multă noblețe de- 
cît țoale titlurile nobiliare lua
te la un loc ?

M-a furat poezia acestei În
trebări, incercind să-l pronunț 
și eu, cu glasul copiilor mei, cu 
glasul tuturor copiilor. M-am 
trezit că descopăr în rezonanța 
lui un număr fără sfirșit de su
nete, de sunete care se prefac 
în culori și vise, tn 
idealuri.

„Tovarășa" ne ia 
mină, thcă la virsta 
fia mai au agățată 
sfoara căruțului, ti

adunat cu răbdare, cu evlavie, 
cu pasiune.

„Tovarășa“ insuflă fiilor și 
fiicelor noastre sentimentlil 
înalt al demnității și mindriei 
patriotice — sentimentul care a 
inălțat-o pe ea însăși in socie
tatea noastră. Ca Să ajungă la 
copii, solemn șl majestiios, c.in- 
tecul „Mulțumim din inimă par
tidului” a trecut intli prin ființa 
ei, a găsit in conștiința ei ecoul
unui imens respect. m

„Tovarășa"... Titlu de noblețe | 
de o rară frumusețe etică. Ge- _
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nerat de realitatea noastră, el I 
nu poate, n-are cum marca dis- ■
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— „Tovarășa" 
Învățăm pentru 
Apuseni...

— „Tovarășa" 
ne-a vorbii despre Linné și La- 
marck...

Cei mai mici, uneori, nici nu 
știu cum o cheamă. O... „docto
riță" (in virstă de 5 ani și 4 
luni !) pe care am găsit-o în.,, 
timpul consultațiilor, ascultind 
cu... stetoscopul (o trompetă de 
material plastic)... respirația ri
nei paciente (o păpușă fără nas 
și cu păr jumulit I) mi-a răspuns 
la Întrebarea : „cum o cheamă

ne-a dat stl 
miine Munții

(de biologie)

lumini și

copiii de 
cînd aceș- 
de deget 
învață să

deosebească și să iubească cu
lorile vieții, le prinde trainic 
aripile de aur ale visului, ti 
poartă spre lumini și idealuri — 
și rri-i Înapoiază in floarea 
vi r stei, gata să pornească mal 
departe, maturi, demni, teme
rari, pe drumul desăvirșirii.

„Tovarășa“ dăruiește inimilor 
puilor noștri ceea ce inima ei, 
călătorind prin grădinile dra
gostei, sorbind însetată din iz
voarele cunoașterii, inflăcărin- 
du-se și emoționindu-se in fața 
puterii de creație a omului, a

tanțe, ci apropieri.
De cîte ori II rostește un co

pil, înseamnă că 
său s-a apropiat : 
el.

— „Tovarășa“ 
azi să numărăm...

— „Tovarășa“ 
despre Ștefan cel

— „Tovarășa" 
teoria evoluționistă...

De fapt, cu dragoste, cu com
petență. cu răbdare, „tovarășa" 
a întins mina spre o planetă de 
vis și a adus-o mai aproape de 
copii. Intr-o zi, peste ani. le-o 
va așeza in brațe : „lat-o, e a 
ta, țl-ai Cucerit-o. o meriți I De 
aici ne despărțim. Tu pleci mai 
dbparte, eu rămin...". Și tn cli
pa aceea se tntimplâ, pentru 
prima oară, că „tovarășa" 
contrazisă, pentru că. fără 
vrea, a spus un neadevăr. Nu, 
ea nu rămîne, pleacă de fiecare 
dală și ea mai departe. Elevii 
li iau chipul cu ei, ii iau Învă
ță'Urile, sfaturile ; o vor simți 
mereu alături și-o vor Încon
jură cu afecțiune șl recunoș
tință.

„Tovarășa“...
Așa ti spun copiii —■ și ni

meni alții nu se pricep mai 
bine declt ei să dea oamenilor 
dragi cele mai frumoase nume.

steaua visului 
și mai mult de

COLIBA UNCHIULUI TOM — tilm 
pentru ecran panoramic

rulează la Patria (orele 9 i 12 i
15 , 18 i 21).

ANGELICA, MARCHIZA ÎNGERI
LOR

rulează la cinematograful Re
publica (orele 8,45 i
13.45 : 16,15 : 18,45 :
București (orele 8,30
13.30 i 16 t 18,30 : 21).
(orele 9 , 11,30 > 16,30 t 
21,15).

FAȚA PIERDUTĂ, ANGELICA, 
MARCHIZA ÎNGERILOR

rulează la Excelsior (orele 10i 
15,15; 19,30).

FAȚA PIERDUTA — cinemascop 
rulează la Victoria (orele 10 i 
12 : 14 f 16 I 18,15 , 20,30), Me
lodia (orele 8,30 : 11 : 13,30 :
16 i 18.30 : 21), Rahova (orele 
16 > 18,15).

BU S1NT CUBA 
rulează la Luceafărul (orele 9 i 
12 : 15 i 18 ; 21), Aurora (ore* 
le 10 : 12,30 , 15 : 17,30 : 20), 
Feroviar (orele 9 : 12 i 15 
21), Feroviar (orele 15 i 
21).

FANFAN LA TUL1PE 
rulează la Capitol (orele
11.30 : 1.4,45: t* V.",.
drivița (orele 8,45) 11,151
13,45; 16,15; 18,45 ; 21,15).

Flit „MARII URSOAICE“ — Cine
mascop

rulează la Festival (orele 8,30 ; 
11,30; 14,30; 17,45; 21), Mo
dern (orele
16.30 ; 18,45 
(orele 9,30 ;

SĂRITOARELE
LINA

rulează la Lumina (orele 9,15 ; 
11 30 , 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20,36).

SERBĂRILE GALANTE
rulează la Arta (orele 9 ; 11,30; 
14 , 17 ; 19.30), FlOreâSCâ (Ore
le 9,30 | 11.45; 14; 16,15;
18.30 ; 20,45).

OM1CRON
rulează la Central (orele 9,15 ;
11.30 , 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Flamura (orele 10 ; 12 ; 14 ; 16;
18.15 , 20,30).

WINETOU — seria II
rulează la Union (orele 14,30 i
16.30 ; 18,45 ; 21).
LA 1 LA 12

rulează 
Viitorul

FERICIREA 
rulează 
13.45, 16, 18,15; 20.30)

PROGRAM DE FILME DOCUMEN
TARE

rulează la Timpuri Noi. (orele 
9—21 în continuare).

NU PLÎNGE, PETER
rulează la Giulești (orele 15.30; 
18 , 20,30).

fi fi Înaripatul
rulează
poare 
20,30).
CLAS 4 
rulează
13.45 ,

TREI PAȘI PE PĂM1NT 
rulează la Buzest; (orele 14 
16.15, 18,45), Torni® (Orele 10
12.15 16, 18,15 20 301

viata Începe la ora 8 seara
rulează la Crînqaș; (orele 16 : 
18 , 20)

SOȚIE FIDELA
rulează la Bucegi (orele 9.30 ;
11.45 , 14 , 16.15 ; 18 30 , 20,45), 
Lira (orele 15 ■. 17.1,5 ; 19,30). 
FOST CÎNDVA HOT — cine-

11,15 t
21,15), 

I U I
Gloria
18,45 î

I 1«
18

I
I

9.15
16 ; 18,30, ; 21),

f

9,45; 12; 14,15:
: 21,15), Feroviar 
13,30).
DB LA TRAMBU-

la Doina (orele 10), 
(orele 15,30; 18, 20,30). 
ÎN TRAISTĂ
la Doina (orele 11,30 t

la înfrățirea Intre pö- 
(orele 14 : 16 ; 18,15 I

o NEOBIȘNUITĂ
la Dacia (orele 9,30 

16 18.15 , 20,30).
I

I
I

ne-a învățat

vorbitne-a
Mare...
ne-a explicat

e 
să

A
mascop

rulează la Unirea (orele 
18.15).

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
TINE

rulează la Flacăra (orele 
15.30 î 18, 20,30), Drumul 
rit (orele 11 , 15,15 ,

16 ,

LA

10 , 
Să-

SÎMBĂTA 18 IUNIE 1966I 
I
I
I
I

18,30 : Telejurnalul de seară ; 
18,45 : Pentru cel mici filmul „Că
ciulită cu duc roșu” : 19 : Con
curs internațional de atletism. 
Transmisie de la Varșovia ; 20 : 
Tele-enciclopedia i 21,20 : Cintă 
Nicolae Herlea ; 21,35 : Documente 
de piatră : filmul Tudor din Vladi- 
miri : 22 : Melodii estivale — pro
gram de muzică ușoară românea®- 
— i 22,30 : Filmul „Sflntul” ;că ;
23,20 : Telesport I 23,30 Ï Telejur
nalul de noapte I 23,40’:' Buletinul 
meteorologic ; 23,45 închiderea
«nlsfanîl*



ì

noastră

Adunarea organizațiilor membre ale F.M.T.D.
și-a încheiat lucrările

încheierea Acordului

comercial româno

PEKIN 17. — Coresponden
tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite: Toate ziarele din 
Pekin publică la loc de frunte 
ample știri și reportaje des
pre sosirea la București a 
delegației de partid și guver
namentale chineze, în frunte 
cu tovarășul Ciu En-lai, vice
președinte al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze. Re
portajele sînt însoțite de fo
tografii înfățișînd primirea 
făcută pe aeroport și întîlnirea 
de la C.C. al P.C.R. Ziarele 
subliniază primirea călduroa
să pe care locuitorii Capitalei, 
ieșiți în întâmpinarea înalților 
oaspeți chinezi, au făcut-o 
la aeroport și de-a lungul în
tregului traseu, pînă la reșe
dință.

Totodată, în editorialele lor, 
publicațiile centrale din Pekin 
relevă relațiile de prietenie 
dintre cele două țări, trecînd 
în revistă succesele obținute 
în construirea socialismului 
de poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român.

In editorialul „Un nou ca
pitol al prieteniei între po
poarele chinez și român“, 
„Jenminjibao“ scrie că vizita 
constituie un eveniment feri
cit în relațiile prietenești 
dintre cele două popoare, adă
ugind că în ultimii ani „cola
borarea și ajutorul reciproc 
în domeniul politic, economic, 
cultural, științific și tehnic 
s-au întărit zi de zi, iar rela
țiile de prietenie dintre cele 
două popoare s-au dezvoltat 
și mai mult“.

.Partidul Comunist Român 
princi-

țări este în conformitate 
aspirațiile și interesele 
mune ale celor două popoare, 
cu interesele comune ale po
poarelor țărilor socialiste și 
ale popoarelor revoluționare 
din lumea întreagă".

La rîndul său, ziarul „Guan- 
minjibao" scrie în editorialul 
intitulat „O nouă dezvoltare 
a prieteniei frățești dintre 
popoarele chinez și român“ că 
„în urma acestei vizite rela
țiile prietenești dintre cele 
două partide, dintre cele două 
țări și popoare se vor conso
lida și dezvolta și mai mult“, 
relevînd că „prietenia fră
țească dintre popoarele chinez 
și român se bazează pe prin
cipiile internaționalismului 
proletar și are mari perspec
tive de dezvoltare“.

cu
co-

SOFIA 17 — (De la trimisul 
nostru Eugeniu Obrea).

în cursul dimineții de vineri 
s-au încheiat lucrările celei 
de a Vil-a Adunări a organi
zațiilor membre ale F.M.T.D.

La acest important eveni
ment din viața Federației au 
luat parte reprezentanți a 193 
de organizații de tineret din 
99 de țări. Printre acestea și 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist din România con
dusă de 
Enache, prim-secretar 
al U.T.C.

Ședința de noapte 
consacrată examinării docu
mentelor finale. Printre aces
tea se află și Rezoluția pro
pusă de delegația Uniunii Ti
neretului Comunist din Româ
nia cu privire la educarea ti
neretului în spiritul ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare.

tovarășul Petru 
al C.C.

a fost

Rezoluția adoptată de parti- 
cipanți examinează situația 
internațională și problemele 
generației tinere a lumii con
temporane, precizează caracte
rul, rolul și sarcinile actuale 
ale Federației, necesitatea îm
bunătățirii stilului și metode
lor de muncă în cadrul 
F.M.T.D.

Vineri dimineața s-a desfă
șurat alegerea noilor organe 
conducătoare ale F.M.T.D. în 
Comitetul Executiv al F.M.T.D. 
au fost alese 59 de organizații 
de tineret de pe toate conti
nentele. Uniunea Tineretului 
Comunist din țara noastră a 
fost aleasă membră a Biroului 
și a Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. Ca președinte al 
F.M.T.D. a fost reales repre
zentantul Federației Tineretu
lui Comunist Italian, Rodolfo 
Mechini.

cehoslovac
PRAGA 17. — Corespon

dentul Agerpres, Al. Liță, 
transmite : La 17 iunie a fost 
semnat la Praga Acordul de 
lungă durată privind schim
bul de mărfuri și plățile pe 
perioada 1966-1970 între Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

în baza prevederilor acestui 
acord, Republica Socialistă 
România va livra în Republi
ca Socialistă Cehoslovacă uti
laj petrolier, motoare electri
ce, transformatori, mașini- 
unelte, autocamioane și piese 
de schimb, remorci basculante, 
produse petrolifere, produse 
chimice, produse ale industriei 
lemnului, ciment, geamuri, 
fructe și legume proaspete și

sprijină cu hotărîre 
piile care călăuzesc relațiile 
dintre partidele și guvernele 
frățești, precum și principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectării reciproce a inte
grității teritoriale, suverani
tății și independenței, neames
tecului în treburile interne ale 
altor țări“ ■—• se relevă
editorial.

„întărirea continuă a rela
țiilor de prietenie și colabora
re dintre China și România“ 
este 
bao" 
care 
rea 
dintre cele două partide și

titlul sub care „Dagun- 
publică un editorial în 

subliniază că „dezvolta- 
prieteniei și colaborării

------e

S.U.A. In statul Mississippi se desfășoară în prezent un marș al populației de culoare în sprijinul luptei pentru 
turi cetățenești. De-a lungul traseului numeroși cetățeni salută pe demonstranți (fotografia noastră)

„Una din cele mai monumentale greșeli politice din istoria 
Americii“. Așa sună subtitlul — s-o recunoaștem, foarte in
spirat — cărții lui Hans 
Statele Unite“.

J. Morgenthau „Vietnamul și

Numele autorului, profesor 
de științe politice și istorice la 
Universitatea din Chicago, e 
cunoscut nu numai în cercu- 

_ rile științifice. în mai multe 
rînduri, Morgenthau a ocupat 
funcții importante la Departa
mentul de Stat. între 1963 și 
1965, el a fost consilier princi
pal la Ministerul Apărării, iar 
actualmente este conferențiar 
permanent la Colegiul statu
lui major al forțelor armate 
ale S.U.A. și la Colegiul națio
nal militar. Legăturile strînse 
cu cercurile guvernamentale 
conferă greutate punctelor 
sale de vedere.

Morgenthau critică 
intervenția 
nam nu în 
pentrucă o 
pestivă“ și 
pot să nu protestez — scrie el 
— contra unei politici mioape, 
care se bazează pe o evaluare 
subiectivă a realităților și 
care implică riscuri uriașe“). 
Această optică, evident măr

ginită, nu-1 împiedică însă să 
supună politica S.U.A. în Viet
nam unei implacabile analize.

Actuala administrație ame
ricană — scrie Morgenthau- ■— 
pornește de la iluzia că pro
blemele politice ale Vietna
mului pot fi rezolvate de ca
valeria aeriană americană.

veste naivă pe care n-o crede 
nimeni“ mitul propagandistic 
al Washingtonului despre 
„sprijinirea militară din afară 
a Vietcongului“. El dezvăluie 
că în convorbirile intime cu 
ofițeri superiori din Pentagon 
aceștia i-au relatat că 80—90 
la sută din armamentul forțe
lor patriotice sud-vietnameze 
este de proveniență americană, 
provenit din capturi.

„Sud-vietnamezii — scrie 
Morgenthau — luptă și mor

sever 
americană înViet- 
principiu ci numai 
consideră „intem- 

„prostească“ („nu

„Propaganda americană — no
tează el — a simțit nevoia să 
creeze mitul că Statele Unite 
sînt în Vietnamul de sud pen
tru a apăra independența unui 
stat suveran. Or, un asemenea 
stat nu există la Saigon. Ma
rea masă a țărănimii consi
deră guvernul Ky un guvern 
de marionete american și pe 
americani drept colonialiști“, 
în aceeași ordine de idei Mor
genthau califică drept „o po-

pentru că ei cred în dreptatea 
cererii lor fundamentale : li
bertatea și independența. Și 
nu există nimic în Vietnamul 
de sud care ar putea fi opus 
acestei cereri și acestei cre
dințe. De aceea Statele Unite 
sînt pe punctul de a pierde 
războiul. De aceea impasul a- 
merican este total“. Pentru 
Morgenthau, războiul din 
Vietnam este o manifestare a 
doctrinei „globalismului“. ba

zată pe ideea că „Statele Unite 
pot face orice și pot interveni 
oriunde“. în lumea contempo
rană, în care independența 
națiunilor a devenit un primat
— relevă profesorul
— teoria și practica 
nismului. se izbește 
tăți insurmontabile, 
lucrurilor — scrie Morgenthau
— e de așa natură că nu stă 
în putința Statelor Unite, cu 
toată forța ei materială și mi
litară, să rezolve problemele 
care-i privesc pe vietnamezi. 
Noi nu putem face ce dorim 
în Vietnam pentru că vietna
mezii doresc altceva“.

Escalada — consideră pro
fesorul — nu poate duce decît. 
„la o împotmolire fără ieșire 
într-un război dinainte pier
dut“.

Cartea lui Hans Morgenthau 
este, avînd în vedere persona
litatea autorului, un element 
semnificativ. Ea oglindește 
neliniștea pe care actuala po
litică americană în Vietnam o 
provoacă chiar și în unele 
cercuri din centrul vieții poli
tice din Statele Unite.

american 
hegemo- 
de greu- 

„Logica

EM. RUCÄR

Expozifii
la Paris

Ia
„Imagini din 

festivitatea 
parte

director al

I nstituție

Două influente 
ziare vest-germane, 
SUDDEUTSCHE 
ZEITUNG și NEUE 
RHEIN ZEITUNG 
anunțau la mijlocul 
lunii mai: ministrul 
apărării al R.F.G., 
von Hassel a recu
noscut că „o scan
daloasă afacere de 
corupție și mită a 
izbucnit în cadrul 
Bundeswehr-ului“.

Scandalul fiind 
răsunător, d-1 von 
Hassel a trebuit să 
dea explicații mai 
întîi în comisia par
lamentară pentru 
problemele apărării 
și apoi în Bundes- 
tag. DIE WELT re
latează în această 
privință : „Din pre
cizările ministrului 
reiese că funcționa
ri și ofițeri însăr
cinați cu repartiza
rea marilor comenzi 
de material de răz
boi, nu numai că

relatările 
vest-germa-

La 17 iunie s-a deschis 
Paris expoziția 
România“. La 
inaugurării au luat 
Froment Morrice, 
Serviciului cultural din Minis
terul Afacerilor Externe al 
Franței, reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice pariziene, 
ziariști. Au fost prezenți, de 
asemenea, dr. Victor Dimitriu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Franța, 
și membri ai ambasadei.

în cadrul expoziției sînt 
prezentate peste 100 de foto
grafii înfățișînd diferite as
pecte din domeniul industriei, 
agriculturii și turismului în 
România. Sînt expuse, totoda
tă, numeroase obiecte de ce
ramică, covoare cu motive 
naționale românești, broderii, 
sculpturi în lemn.

★
Magazinul universal „Steffl“ 

din Viena a găzduit, timp de

'. a

primesc sume mari 
de la companiile in
dustriale interesate, 
dar procedează la 
adevărate excroche- 
rii. Așa a fost cazul 
cu comenzile de e- 
chipament pentru a- 
paratele „Starfigh- 

104“ și alte 
de arma

ter F. 
modele 
ment“.

Din 
presei 
ne reiese că, potri
vit unei anchete 
preliminare s-a con
statat că un număr 
de doisprezece înalți 
funcționari și mili
tari au încasat drept 
mită peste trei mi
lioane de mărci (în 
bani, cecuri și alte 
valori), cea mai ma
re parte fiind depu
se în conturi secrete 
la bănci elvețiene. 
O ultimă informație 
publicată de Neue 
Rhein Zeitung rele
vă că au fost desco-

perite trei grupe de 
funcționari care fă
ceau trafic de influ
ență pe scară mare 
în domeniul comen
zilor de material 
militar.

în fața Bundesta- 
gului, von Hassel a 
ținut să releve că în 
cadrul ministerului 
său funcționează un 
serviciu de luptă 
contra corupției, ca
re numără actual
mente 36 de specia
liști. El a subliniat: 
„Este singurul mi
nister care are o a- 
semenea instituție“.

Dacă ne gîndim Ia 
eficacitatea „servi
ciului“ în chestiune 
înțelegem și de ce 
este singurul în ge
nul lui. Alte minis
tere nu se grăbesc 
să-1 adopte. Preferă 
să facă economii 
bugetare...

Nu e vorba de scafan
dri, alpiniști, înghițitori 
de săbii sau piloți de în
cercare. La aceștia și la 
alții, mai treacă-meargă. 
In cazul de care ne ocu
păm însă, periculoasă 
este pașnica, inofensiva, 
nobila, sublima meserie 
de scriitor. Așa cel pu
țin consideră Verwoerd, 
premierul sud-african.

Bineînțeles însă, că nu 
poate s-o declare în gura 
mare. Ar fi prea de tot. 
De aceea guvernul de la 
Pretoria a făcut o împăr
țire (nu prea originală, 
de-altfel) a scriitorilor în 
două categorii: scriitori 
„patrioți“ și — firește — 
„nepatrioți“. Dar (și aici 
începe paradoxul) 
scriitorii de valoare, toți 
scriitorii adevărați, 
făcut ce-au făcut și s-au 
încadrat în categoria a 
doua. Lui Verwoerd i-au 
rămas (ca să „lormeze 
patriotii“) doar mizgăli- 
tori de a șaptea mină, 
care s-au declarat de a- 
cord cu politica de apart-

toți

au

conservate, tutun, diferite 
bunuri de consum și alte măr
furi.

Republica Socialistă Ceho
slovacă va livra în Republica 
Socialistă România utilaje 
energetice, mașini-unelte, apa- 
rataj electric de înaltă și 
joasă tensiune, autocamioane 
și piese de schimb, mașini 
textile, aparate de măsură și 
control, cărbuni cocsificabili, 
cocs, laminate din oțel, mate
riale refractare, malț, diferite 
bunuri de consum 
mărfuri.

Acordul semnat 
creșterea livrărilor 
de mărfuri în perioada 
1970 cu circa 30 la sută 
comparație cu volumul schim
burilor realizat în perioada 
1961-1965.

Din împuternicirea guver
nului român, acordul de lun
gă durată a fost semnat de 
inginer Gheorghe Cioară, mi
nistrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, 
iar din împuternicirea guver
nului cehoslovac de Frantisek 
Hamouz, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socia
liste Cehoslovace.

La semnare au asistat Gh. 
Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
O. Simunek, vicepreședinte 
al guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, și alte 
persoane oficiale.

A fost prezent prof. Gheor
ghe Nițescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Praga.

17. 
Al.

prevede 
reciproce 

1966- 
în

și alte

Demonstrație la Bruxelles, împotriva proiectatei mutări a 
sediului N.A.T.O, în Belgia

de la Varșovia
J

★
Corespondentul 
Liță, transmite r 
Gh. Rădulescu, 
al Consiliului

PRAGA 
Agerpres, 
Vineri, intre 
vicepreședinte 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, și O. Simunek, 
vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace — președin
ții celor două părți din Comisia 
mixtă guvernamentală de cola
borare economică și tehnico- 
științifică româno-cehoslovacă 
— au început convorbirile în 
probleme de colaborare econo
mică intre cele două țări, le
gate de pregătirea celei de-a 
cincea sesiuni a comisiei.

Tot vineri, Gh. Radulescu a 
avut convorbiri cu J. Krejci, 
vicepreședinte al guvernului 
R. S. Cehoslovace și ministrul 
industriei grele.

românești
și Viena
două săptămînî, o Expoziție 
cu vînzare de bunuri de con
sum alimentare și artizanat 
românești. Una din cele 
două vitrine uriașe ale maga
zinului a fost rezervată în 
exclusivitate expoziției româ
nești. Pe pereții laterali ai 
scărilor rulante, care străbat 
cele șase etaje, au fost expuse 
fotografii turistice și indus
triale din România, iar la fie
care etaj au fost amenajate 
vitrine, prezentînd articole 
expuse în magazin. A fost or
ganizat, de asemenea, un 
panou al O.N.T. „Carpați“, 
care a dat posibilitate vizita
torilor să cunoască frumuse
țile patriei noastre.

Pe toată durata expoziției, 
în restaurantul magazinului 
s-au servit zilnic specialități 
ale bucătărie} românești.

heid și au cîntat-o pe 
toate cele șapte glasuri; 
furnizori de subiecte 
„sexy" și de aventuri 
pentru ,,bestselers“-uri și 
scenarii cinematografice 
de duzină. Acestora li se 
face publicitate zgomo
toasă și, desigur, li se o-

La Moscova a avut loc o 
consfătuire a miniștrilor afa
cerilor externe ai țărilor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia.

La întâlnire au participat: 
Ivan Bașev, ministrul afaceri
lor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, Vaclav 
David, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
Cehoslovace Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Democrate Ger
mane, Marian Naszkowski, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al Republicii Popu
lare Polone, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Janos Peter, mini
strul afacerilor externe al Re
publicii Populare Ungare, 
A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

La consfătuire au fost discu
tate problemele securității Eu
ropei și alte probleme de in
teres comun în legătură cu 
consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ al Tratatului 
de la Varșovia, care urmează 
să aibă loc la București, la 
începutul lunii iulie 1966.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și deplină înțelegere reciprocă.

Ambasadorul român

la Tokio primit

TOKIO 17 (Agerpres). La 
15 iunie 1966, împăratul Ja
poniei, Hirohito, l-a primit pe 
noul ambasador al Republicii 
Socialiste România în Japo
nia, Ion Datcu, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

La ceremonie au participat 
din partea japoneză T. Fukuda, 
ministrul finanțelor, în calita
te de ministru adinterim al a- 
facerilor externe, T. Usami, 
mare steward, S. Inada, mare 
șambelan, și K. Harada, mare 
maestru de ceremonii la casa 
imperială.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România a fost înso- 
țin de membri ai ambasadei.

După prezentarea scrisori
lor de acreditare, împăratul 
Japoniei s-a întreținut cordial 
cu ambasadorul român.

Sesiunea Consiliului Mondial

al Păcii
Cuvintul reprezentantului polonez

La sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii, Jozef Ozga- 
Michalski, reprezentantul Co
mitetului polonez de luptă 
pentru pace, a arătat printre 
altele că „în cadrul prezentei 
sesiuni un loc de seamă îl 
ocupă problema securității 
europene, căreia i se acordă o 
tot mai mare atenție. Printre 
premisele securității europene, 
a spus 
pune pe 
țarea de 
germane 
recunoașterea frontierelor e- 
xistente în Europa. „Sîntem 
martori ai unei evidente crize 
a politicii războiului i rece pe 
continentul nostru. Inițiatorii

vorbitorul, Polonia 
primul plan renun- 
către cele două state 
la arma nucleară și

acestei politici sînt Statele 
Unite. Politica lor a dus și la 
scindarea Europei în blocuri 
militare opuse. Este lesne de 
înțeles că țările socialiste nă
zuiesc spre lichidarea acestei 
anomalii, spre înlocuirea 
scindării printr-un sistem de 
securitate. Criticile care se 
fac în sînul Pactului atlantic 
la adresa tendințelor sale 
agresive, teama tot mai accen
tuată a unor membri ai aces
tui pact de a se pomeni atrași 
într-un conflict din pricina in
tereselor străine creează o at
mosferă favorabilă tratativelor 
pe tema creării unui sistem 
al securității în Europa“.

— autoritățile (sud-afri- 
cane —■ n.n.) silesc pe 
oamenii de litere fie să 
plece în exil, fie să tacă". 
Printre cei care au luat 
calea exilului se numără: 
Peter Abraham, cunoscut 
romancier, silit să se sta
bilească in Jamaica ;

Nat Nakasa ele. ele. Cei 
care, în pofida 
presiunilor, nu 
părăsească țara, 
liți să tacă“. A 
notoriu cazul 
de tineri scriitori denu
mit „Cei 60“ care, editând 
publicația „Contrast“

tuturor 
vor să 
sini „si- 
devenit 

grupului

Profesiune...
periculoasă

feră cecuri cu multe ze
rouri.

Altă soartă li se rezer
vă insă adevăraților 
scriitori, celor încadrați 
in categoria a doua. 
„Prin diferite interdicții 
și limitări — scria ziarul 
neo-zeelandez „Landiall“

Braiter Breitenbach care, 
premiat anul trecut de un 
juriu oficial — pentru că 
scrie in limba afrikaanes 
— n-a putut să se Întoar
că in fără ca să-și Înca
seze premiul, intrucit era 
căsătorjt cu o... vietna
meză; Zulus Lewis Ngozi,

promova o literatură 
realistă. Larga populari
tate pe care „Cei 60" 
și-au ciștigat-o in rindu- 
rile maselor de cititori a 
neliniștit imediat pe Ver
woerd. Numeroși politi
cieni și elemente clerica
le s-au năpustit asupra

tinerilor acuzîndu-i de... 
materialism. Rezultatul: 
in primăvara anului 1965 
revista „Contrast" a fost 
interzisă. Aceeași soartă 
au împărtășit-o toți acei 
scriitori care n-au vrut să 
fie „patrioți“, adică să 
susțină regimul rasist al 
lui Verwoerd.

Așadar, in R.S.A. me
seria de scriitor este con
siderată periculoasă. Oa
menii lui Verwoerd lasă 
să se Înțeleagă că in pe
ricol este țara. Fără suc
ces, desigur, intrucit toa
tă lumea își dă seama că 
primejduit ar fi cel mult 
regimul de la Pretoria, și 
nu populația sud-africa- 
nă. tn realitate insă, pro
fesiunea de scriitor con
stituie un pericol in pri
mul rind pentru cei ce-o 
exercită : îi paște exilul, 
interdicția, sau chiar În
chisoarea. Cir toate aces
tea, sud-africanii nu se 
sperie: le place această 
meserie periculodsă I

ION D. GOIA
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