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Colectivele întreprinderilor din întreaga tară continuă să 
dezbată prevederile cincinalului, realizările înseninate ob
ținute pînă acum în întrecerea socialistă constituind deopo- 

de a înfăptui mărețele sarcini

Muncitorii, maiștrii și inginerii de la ȘANTIERUL NA
VAL DIN CONSTANȚA au făcut, de curînd, în acest context, o analiză temeinică a realizărilor pe primele 7 luni care au trecut din noul cincinal. Directorul șantierului, tov. inginer Dumitru Fuiorea, s-a oprit mai întîi asupra experienței căpătate de acest colectiv pînă acum, insistînd cu deosebire asupra acelor căi ce duc la o mai bună organizare și desfășurare a producției: 
folosirea mai eficientă a capa
cităților de producție, alegerea 
unor soluții tehnologice a- 
vantajoase, cele două căi și altele ducînd în final la îmbunătățirea calității reparațiilor la nave și ambarcațiunilor ce ies în larg pe marea poartă a patriei.Aici a existat, evident, și în perioada trecută multă grijă pentru folosirea unor asemenea căi de îmbunătățire a organizării producției. O dovedesc cu prisosință rezultatele pe cele 7 luni: planul pro-

Apropierea zilei de 23 
August i-a însuflețit și mai 
mult pe metalurgiștii bîrlă- 
deni. In fiecare secție a 
fabricii pulsul întrecerii so
cialiste este dinamizat de 
dorința fiecărui muncitor și a fiecărei brigăzi de a-și 
îndeplini angajamentele 
luate în cinstea celei de a 
22-a aniversări a eliberă
rii patriei. Pînă în prezent 
au fost executați, peste 
prevederile planului, un 
număr de peste 12 000 
bucăți rulmenți. Pe primul 
laase. situează forjorii care 
au primit recent, pentru a 
doua oară în acest an, stea
gul de secție evidențiată în 
întrecerea socialistă.

Calitatea 
constituit o 
căpetenie și citi colectiv de muncitori 
al Fabricii de confecții din 
Iași. Reorganizarea sălii de 
croit, specializarea producă
torilor pe grupe de produse și mărimi, ridicarea gradu
lui de calificare a munci
torilor din secțiile de

produselor a 
preocupare de 
pentru harni-

ducției marfă, spre exemplu, a fost depășit cu 12 la sută.Atît referatul prezentat de conducătorul șantierului cît și toți cei care au luat apoi cu- vîntul (inginerii Ion Amara, 
Voineagu Iulian, Ion Pavia, tehnologul Ilie Petre și alții) s-au oprit însă în mod deosebit la sarcinile de viitor care stau în fața șantierului naval. Lucrările de sistematizare și dezvoltare care se vor face aici vor crea, înainte de toate, posibilități pentru efectuarea reparațiilor la nave cu un tonaj sensibil sporit. In cincinal. șantierul din Constanța va face un volum de reparații navale în valoare de peste 400 milioane lei.în mod firesc, asemenea sarcini reclamă luarea unor măsuri pentru organizare» 
superioară a fluxului tehno
logic, pentru extinderea micii 
mecanizări, încărcarea judi
cioasă a mașînilor-unelte ca 
și în privința ridicării califi-

(Continuare in pag. a V-a)

mașini croit și finisaj și a 
ajutorilor de maiștri și a 
controlorilor de calitate 
s-au dovedit deosebit de 
eficiente. Din rezultatele 
obținute pînă în prezent 
reiese că defectele au fost 
reduse simțitor, iar numă
rul confecțiilor de calitatea 
I a sporit cu 60 000 bucăți 
peste plan. (I. CHIRIAC).

La Combinatul de indus
trializare a lemnului din 
Suceava sarcinile de plan 
pe primele 7 luni ale anu
lui au fost îndeplinite și 
depășite. Astfel, valoarea 
producției globale s-a rea
lizat în proporție de 101,5 
la sută, iar cea a produc
ției marfă în proporție de 
101,4 la sută. Realizările 
peste plan obținute în a- 
ceastă perioadă s-au con
cretizat în 326 tone plăci 
fibrolemnoase, 363 garnituri 
de mobilă pentru export 
și 574 m.c. uși-ferestre. 
Productivitatea muncii a 
crescut cu 1,4 la sută. (I. BELDEANU).

m.c.

Vinerl după-amiază, mii și mii de locuitori ai orașului Tg. Mureș, au întîmpinat cu ovații pe tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghîci, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Virgil Trofin, oare s-au îndreptat spre combinatul de îngrășăminte azotoase.
0 puternică 

unitate
a industriei 

chimice
Nu a trecut nici un an de la prima vizită a conducătorilor de partid și de stat la acest combinat și iată că din nou muncitorii, tehnicienii și inginerii acestui important obiectiv industrial îi primesc cu fierbinte dragoste. In septembrie 1965, aici te întîmpi- na freamătul specific marilor șantiere, fiind în toi lucrările de construcție și montare a instalațiilor și a agregatelor. Astăzi vizitatorii pătrund în- tr-o vastă întreprindere cu mai multe fabrici care dau economiei noastre însemnate cantități de produse chimice, încă din acest an combinatul produce 90 000 tone de amoniac, 120 000 tone de acid azotic, 150 000 tone de azotat de amoniu și alte cantități importante de apă amo- niacală și de oxigen tehnic îmbuteliat.Datorită muncii entuziaste a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor, colectivul combinatului se mîndrește de pe acum cu însemnate realizări. Astfel, la numai 7 zile de la punerea în funcțiune a fabricii de amoniac, au fost atinse capacitățile de producție prevăzute in proiect la prima linie, iar la fabricile de acid azotic și azotat de amoniu după numai 12 zile de funcționare. Ca urmare, încă din prima lună de funcționare — luna iulie — a fost realizat și depășit planul producției globale și marfă cu 7,4 la sută, fiind îndepliniți și ceilalți indicatori de plan.

La intrarea în combinat, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de tov. Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice. Oaspeții sînt invitați în fața unei machete, unde tov. Mircea Constantinescu, directorul combinatului, prezintă etapele de dezvoltare a acestei vaste întreprinderi. în paralel cu punerea în funcțiune a primelor fabrici, au început lucrările etapei a Il-a în care sînt prevăzute î o nouă fabrică de amoniac cu o capacitate de 100 000 tone anual, triplarea producției la fabricile de acid azotic și de azotat de amoniu.întîmpinați pretutindeni cu căldură de către operatorii chimiști și constructori, oaspeții vizitează fabrica de oxigen, instalația de conversie a amoniacului, sala tablourilor de comandă automată și secția de purificare a gazelor. Conducătorii de partid și de stat recomandă folosirea mai bună a rezervelor interne de producție, pentru reducerea prețului de cost al îngrășămintelor.
înaltă 

prețuire 
valorilor 
culturaleOrașul Tg. Mureș are multiseculare tradiții culturale, parte integrantă a vieții spirituale a poporului nostru, tradiții care cunosc în anii construcției socialiste o puternică înflorire. El este un înfloritor centru universitar, un important centru cultural- artistic.între principalele lăcașuri de cultură ale orașului, la loc de cinste se află biblioteca documentară Teleki, pe care conducătorii de partid și de stat au vizitat-o în cursul după-amiezii. Această instituție întemeiată la începutul veacului trecut și-a cîștigat un renume mondial datorită celor 40 000 volume care cuprind opere științifice reprezentative pentru secolele XV, 

XVI și XVII, ediții rare și un mare număr de incunabule.Conducătorii de partid și de stat primesc explicații amănunțite asupra istoricului și valorii bibliotecii. Ei privesc cu interes prețioase tipărituri despre trecutul patriei noastre, descripții geografice și lucrări de istorie, admiră tipăriturile vechi din cele mai vestite tipografii ale lumii, marile valori artistice ale bibliotecii și o serie de manuscrise rare, printre care și cele ale lui Farkaș și Ianoș Bolyai.La încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat au scris în cartea de onoare a bibliotecii: „Cu deosebit interes am vizitat Biblioteca Teleki, vechi lăcaș de cultură, care adăpostește un adevărat tezaur al științei acumulate în decursul veacurilor, opere de inestimabilă valoare, mărturii ale dezvoltării culturii pe aceste meleaguri ale patriei noastre și universale.Apreciem grija deosebită cu care sînt păstrate aceste comori ale culturii noastre și felicităm colectivul care lucrează aici pentru strădaniile sale meritorii".
Printre

constructorii 
de mobilăîn continuare, conducătorii de partid și de stat vizitează Fabrica de mobilă „23 August", unitate înființată în 1950 pentru valorificarea superioară a uneia dintre cele mai de seamă avuții ale regiunii: lemnul pădurilor din munții Gurghiului, Călimanului și Harghitei. Utilajul modern, de înaltă tehnicitate, priceperea și hărnicia colectivului de aici dau printr-o prelucrare complexă lemnului de brad Și fag formele suple și moderne ale mobilei, din producția căreia 60 la sută e destinată exportului.La poarta fabricii, oaspeții 

sînt întîmpinați de tov. Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, de directorul întreprinderii, Sigismund Fro- lich. Se vizitează unitatea de mobilă fină, care se remarcă printr-o înaltă mecanizare a procesului de producție. Conducătorii de partid și de stat se opresc la bancurile unde, cu îndemînare de artiști, muncitorii lucrează mobila sculptată. Este vizitată apoi expoziția de prezentare a produselor fabricii.Mîndri pe drept cuvînt de realizările obținute, de bunele aprecieri de care se bucură roadele muncii lor în țară și peste hotare, muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricii, care în primele șapte luni ale acestui an au reușit să depășească la toți indicii sarcinile de plan, au asigurat conducerea de partid, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că preocuparea lor principală este în momentul de față îmbunătățirea calității mobilei, organizarea pe baze științifice a producției și a muncii.
Viitoarea 

față 
a orașuluiUrmătorul popas conducătorii de partid și de stat îl fac la Palatul culturii din Tg. Mureș, remarcabil edificiu arhitectonic, a cărui fațadă este ornată cu prețioase statui, basoreliefuri și mozaicuri.într-una din sălile palatului, oaspeților le este prezentată o expoziție privind sistematizarea orașului. Machete, schițe, planșe și fotografii oglindesc dezvoltarea impetuoasă pe care a cunoscut-o Tîrgu Mureș în ultimii ani, ele prefigurînd, totodată, dimensiunile sale viitoare. Directorul adjunct al Direcției de sistematizare, arhitectură și proiectarea construcțiilor, Eugen Macavei, înfățișează conducătorilor de partid și de stat date despre obiectivele noi care îmbogățesc astăzi peisajul industrial al orașului, despre noile cartiere de 

locuințe și așezăminte social- culturaile. în ultimul deceniu au fost date în folosință la Tg. Mureș 4 800 de apartamente, 152 de săli de clasă, spații comerciale, construcții social-culturale etc. Conform planului de sistematizare întocmit pe perioada 1966—1980, se prevede construirea în continuare a 24 000 de apartamente, amenajarea a două zone industriale, noi parcuri sportive și locuri de agrement pe malul Mureșului, noi artere de circulație, ridicarea de noi edificii culturale, printre care clădirea Teatrului de stat.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici recomandă cu acest prilej specialiștilor din Tîrgu Mureș să-și aducă contribuția într-o măsură și mai mare la proiectarea viitoarelor construcții, să țină seama de specificul arhitectural local și să folosească cît mai eficient terenul afectat construcțiilor.
★într-un vast decor natural, pe scena Teatrului de vară de pe platoul Cornești, vineri seara a avut loc un spectacol de gală. în sunetul fluierelor, sub lumina focurilor de tabără, zeci de călăreți îm- brăcați în pitorești costume populare coboară de pe dealuri salutînd pe înalții oaspeți. Fetele de la Căpîlna și bătrî- nii din Monor, dansatorii din Miercurea-Ciuc și Batoș, soliști vocali și instrumentiști, înfrățiți în joc și cîntec, la fel ca și în muncă, ilustrează frumusețea și vitalitatea unei arte milenare.La încheierea spectacolului, interpretilor li se oferă un coș cu flori din partea înalților oaspeți.în tot timpul vizitei conducătorilor de partid și de stat în orașul Tîrgu Mureș, populația orașului a făcut o caldă manifestație de dragoste și devotament pentru Partidul Comunist Român, în frunte cu Comitetul său Central, pentru înflorirea continuă a patriei noastre — Republica Socialistă România. Pînă seara tîrziu, pe străzile orașului au răsunat urale și aclamații, au domnit cîntecul și dansul.

(Continuare In pag. a lll-a)
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Apropierea zilei de „23 August" se 
materializează, aici, la Exploatarea 
minieră Rovinari in străduința fiecă
ruia de a produce cit mai mult, de 
a munci cit mai bine. Excavatoristul 
Gheorghe Pecingină se numără intre 
cei ale căror rezultate in întrecerea 

socialistă sini dintre cele mai bune

Foto: N. STELOR1ANPe adresa oțelăriilor patriei

! PRESEI
’ROMÂNEȘTI

IAȘI (De la co
respondentul nos
tru). Acțiunile de 
colectare a fierului 
vechi au devenit o 
tradiție pentru ti
nerii din raioanele 
Pașcani, Iași și 
Bîrlad. Ca urmare 
a preocupării per

manente a Comite
tului raional Paș
cani al U.T.C. și a 
comitetelor orășe
nești Iași și Bîrlad 
al U.T.C. peste 400 
tone de metale vechi 
vor recăpăta forma 
și strălucirea mași
nilor.
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Zilnic, în milioane de exemplare, ziarele și revistele pornesc din tipografii spre toate colțurile patriei. Zilnic, milioane de oameni din toate orașele și satele țării noastre primesc, prin intermediul cuvîntului tipărit sau pe calea undelor, vești despre realizările din toate domeniile de activitate, despre noi obiective care au intrat în funcțiune sau abia li se conturează fundațiile, despre evenimentele care au loc în întreaga lume.Sărbătorim in fiecare an la 15 august „Ziua presei românești", care de astă dată coincide cu împlinirea a 35 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Scînteia". Este o sărbătoare tradițională nu numai a lucrătorilor din redacții și tipografii, ci a milioane de oameni ai muncii care prin scrisorile trimise în calitate de corespondenți voluntari sau prin faptele lor cotidiene de muncă — izvor fecund și proaspăt pentru gazetarul comunist — sînt cronicari fideli ai prefacerilor revoluționare inițiate și conduse de partid.Un drum lung și glorios a străbătut presa noastră comunistă de la foaia tipărită în ilegalitate și difuzată cu prețul libertății, și nu rare ori cu riscul vieții, și pînă la tirajele de masă de astăzi. în anii de luptă și de muncă, sub conducerea înțeleaptă a partidului, pentru înfăptuirea aspirațiilor celor ce muncesc. s-a format și s-a dezvoltat o presă strîns legată de popor, o presă militantă pentru traducerea în viață a politicii științifice, clarvăzătoare a Partidului Comunist Român.încrederea și prețuirea de care se bucură în rîndul maselor largi de cititori vîrstnici și tineri, puterea de convingere și de mobilizare pe care o are astăzi presa noastră sa întemeiază pe conducerea ei de către pârtie^ pe grija și îndrumarea ce i-o acordă con» ducerea partidului.Prin întreaga sa activitate de propagandist, agitator și organizator colectiv, presa a înrîurit schimbările din conștiința oamenilor, a stimulat inițiativa și eforturile celor ci muncesc în toate domeniile vieții economica
„Scînteia tineretului**(Continuare în pag. a II-a)
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Ne întilnim în fiecare dimineață în ace
lași loc ți stăm de vorbă. Ora întîlnirii, opt 
fix, ora in care poștașul își descarcă pe 
masă tolba cu scrisori.

Și azi ca ți ieri, sînt plicuri sosite din 
întreaga țară; de la Sighetul Marmației și 
Sulina, de la Suceava sau Turnu Severin, 
de pe litoral sau cabanele din bitrînii Car- 
pați. Fiecare plic conține un crîmpei din 
viața ți munca unui mare sau mic colec
tiv, despre pasiunea ți strădaniile oame
nilor pentru a traduce în fapte indicațiile 
partidului. Deci, aproape în fiecare oraș, 
în fiecare sat, uzină, școală etc. avem un 
reprezentant al ziarului —- un coleg de-al 
nostru care, cu pasiune ți răbdare, cu grijă ți răspundere scrie ziarului despre tovarășii 
săi de muncă.

In fiecare zi, un redactor, doi sau chiar 
mai mulți fac o primă lectură a scrisorilor 
sosite de la colegii noștri. Lucru pe care îl 
vom face ți acum, dar cu „voce tare", adică 
vom așterne pe hîrtie veștile cele mai in
teresante din poșta de ieri. In sfîrșit, să 
desfacem plicurile ți acolo unde va fi ne
voie să le comentăm.

COLEGII
NOȘTRI-

„PALATUL LUI PROMPTEU' NELU NEGREA — Suceava

II
I

(Urmare din pag. I-a)

CORESPONDEN1II VOL L ATARI
...Să scrii,
e o datorie

Să scrii despre oameni, des
pre faptele lor, e o misiune 
nobilă, frumoasă ți, in același 
timp, de mare răspundere ; 
să înfățișezi activitatea entu
ziastă a tovarășilor alături de 
care trăiești ș muncești, să 
dai glas înfăptuirilor lor, am 
socotit-o ca o îndatorire a 
mea. Iată ce mă îndeamnă să 
seriu, să pășesc in coloana co
respondenților voluntari. (CĂ
LIN NĂSTASft' —■* lăcătuș, șef 
de echipă la secția hidroteh
nică a Combinatului siderur
gic — Resit's).Vă putem confirma că ceea ce scrie mai ..șus. . tovarășul Călin Năstase'.a respectat întocmai. Dovada sînt cele 20 de scrisori sosite în acest an la redacție.Plicul următor și-a început călătoria spre redacție din orașul Galați. Mai exact, de la marele Combinat siderurgic. Stilul e aproape telegrafic. Nu se fac comentarii. ' Se pare că autorul ei obișnuit cu argumentul — fapta, crede în ea, o lasă singură să vorbească. Dar și necomentată, scrisoarea redă un fragment din trepidanta viață a combinatului și a șantierului. Cum scrisoarea nu poartă nici un titlu, să-i spunem, de pildă :

Chiar și numai din aceste cîteva fraze, se poate vedea cît de bogată în fapte e viața combinatului și a șantierului de la Galați, unde cu hărnicie și competență constructorii ridică un nou pilon de oțel al patriei. Poate vom mai auzi de cei 70 de absolvenți care au pășit în rîndurile muncitorilor combinatului. Poate și nu poate, ci precis, recordul de ieri la săpături mecanice va fi bătut, inginerul Walter Kasper va împrumuta peste cîteva luni a o suta carte tehnică, iar peste 2-3 ani unul dintre cei care s-au mutat ieri într-un apartament cu două camere se va muta în- tr-unul cu patru. E lesne de înțeleg motivul.A sosit rîndul unui plic recomandat. Aici nu se amintește numele unui corespondent voluntar. Este un răspuns din partea Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Banat :

tre altele, că multe date și fapte nu mai corespund celor relatate anterior. A trebuit să dăm cuvenita „erată". Greșeala apăruse nu din vina tipografiei sau a redacției, ci din „vina" eroilor noștri : fiecare făcuse un pas mai sus. Acum, iată o altă scrisoare în care e vorba tot despre frații Berlea, scrisoare pe care nu o putem intitula altfel de- cit:
„Erată la erată"

Mirese cu asemenea zestre, și chiar mai frumoasă, se găsesc acum în mai toate satele patriei noastre.Scrisoarea următoare vine din satul Dunavățul de Jos, raionul Tulcea, și poartă un titlu destul de curios :
„Arrividerci, 
moșnege"

Telegrame 
de pe șantier
Ieri au absolvit cursurile de 

ealificare 174 de muncitori 
de la combinat in specialită
țile : laminatori, instalatori, 
eleetrieieni și 280 cursurile de 
specializare. Pînă ieri au fost 
depuse Ia cabinetul tehnic al 
șantierului 133 propuneri de 
inovații. Printre cei mai ac
tivi căutători ai noului se 
numără și Ion Lefter, Cojo- 
caru Vasile, Bucur Romeo, 
Gh. Coadă, Iordache Constan
tin etc. Ieri, au fost angajați 
pe șantierul combinatului 202 
muncitori de diferite profesii, 
majoritatea lor fiind tineri. 
Ieri, s-au realizat 18 134 m.c. 
săpătură mecanică (record) și 
13 369 m.c. compactări.

Pe șantier au sosit noi ma
șini moderne, printre care 
3 excavatoare, 18 cilindri 
compactori etc. La cele 
10 235 cărți tehnice apar- 
ținind combinatului s-au 
adăugat încă 70, iar numărul 
cititorilor a ajuns la 400. Ieri, 
inginerul Walter Kasper a 
împrumutat de la bibliotecă 
cea de a 33-a carte tehnică pe 
acest an. Au sosit pe șantier 
alți 70 absolvenți ai școlilor 
profesionale. Li s-a făcut o 
primire frumoasă.

Tot ieri a sosit în combinat 
inginerul Corpacj Al. Aurel 
Vasile. In 1961 era controlor 
de calitate la Combinatul si
derurgic Hunedoara, grupa 
furnale- Acum e inginer.

Ieri, laminoristul Petre 
Nulctt, electricianul Mihai 
Neițu, oțelarul Ilie Tătaru, 
Ing. Ion Enache etc. s-au mu
tat în noile apartamente. 
(HURȚUPAN ION, tehnician).

„Mulțumim 
pentru 

ajutorul dat“
...Secția sănătate și preve

deri sociale consideră justă 
sesizarea privind deficiențele 
din activitatea policlinicii din 
Jimbolia (secția stomatologie), 
pentru că nu a acordat asi
stență medicală la cazurile 
urgente. S-a dat dispoziție 
policlinicii din Jimbolia să a- 
sigure consultațiile stomato
logice urgente chiar dacă so
licitantul e din alt raion. Per
sonalul din secția stomatolo
gie a primit observațiile cu
venite...Această lipsă de atenție pentru cetățenii care solicită ajutorul urgent al policlinicii — mai exact al serviciului de stomatologie — ne-a fost adusă la cunoștință de corespondentul nostru voluntar PETRE 
ȘTEFAN din Sînnicolau Mare. Interesant este faptul că nu el avea nevoie de ajutorul urgent al dentistului, ci alte persoane pe care nici nu le cunoștea. A socotit însă util să ridice această problemă de interes obștesc și poate să fie bucuros că a ajutat la rezolvarea ei.Dar... alt plic își așteaptă rîndul. E din Bîrlad. Ca să redăm conținutul trebuie să vă vorbim despre două articole apărute în ziarul nostru în urmă cu patru ani. Un reporter al nostru a scris din Bîrlad despre drumul parcurs de cei șase feciori ai unui rotar. Pentru fiecare dintre ei Fabrica de rulmenți constituia o adevărată școală a vieții, locul unde au găsit condițiile necesare pentru realizarea aspirațiilor. Toți au lucrat în fabrică mai întîi ca muncitori, apoi au urmat diferite școli, și-au ridicat calificarea. Redactorul arăta a- tunci că Dumitru Berlea era șeful organizării producției, Victor și Gheorghe, elevi la școala de maiștri, Ion — student, Niculae — electronist, Toader — muncitor, elev la serai și portarul echipei de fotbal.

După numai trei luni, am 
primit o scrisoare de la ILIE 
SlRGHIE, care ne spunea, prin

Tot despre frații Berlea vă 
scriu. Drumul lor in viață e 
același ca al tuturor tinerilor 
din țara noastră : sus, mai sus 
pe calea desăvîrșirii califică
rii profesionale. îmbogățirii 
bagajului de cunoștințe de 
cultură generală. Dumitru e 
tot șef al serviciului organi
zării producției. Victor insă 
e acum șeful sectorului de re
parații, Ion s-a întors în fa
brică : e inginer la serviciul 
constructor-șef. Gheorghe e 
maistru in secția rectificare, 
Niculae e electronist și face 
pași serioși să-și ajungă fra
ții. Acum e in clasa a Xl-a și 
vrea să meargă la facultate. 
Toader, fostul portar al echi
pei de fotbal „Rulmentul", e 
student in anul IV la Iași. Ion, 
Niculae, Gheorghe s-au căsă
torit. Să știți că nici eu nu 
cred să am ultimul cuvint. La 
toamnă cu siguranță va mai 
fi nevoie de o erată. (GII. 
STOICA — electrician).Tovarășe Stoica, dacă ar fi să revedem toate articolele, toți eroii acestora, ar însemna să umplem numere întregi de ziar cu asemenea „erate" pe care, de ce să nu recunoaștem, ne bucură să le consemnăm. Și pentru că tot sîntem la capitolul amintiri, un alt plic, un alt corespondent ne povestește un fapt asemănător.Exact acum cinci ani un corespondent voluntar din comuna Cuca, raionul Galați, ne scria despre Marin și Maria Enciu care s-au căsătorit in acel an. El vorbea despre zestrea Măriei, formată din 2000 de oi, 400 bovine și un fond de bază de 3 200 000 lei. Aceasta era averea cooperatorilor din Cuca, deci și a Măriei.Și iată că după cinci ani, un alt corespondent ne scrie despre Marin și Maria Enciu. Scrisoarea nu mai e intitulată „Zestrea Măriei" ci :

Milionarii
Și Marin și Maria au fost 

feciori de oameni săraci. De 
la început însă au înțeles că 
drumul lor spre o viață îm
belșugată e munca in coope
rativa agricolă de producție. 
Din 1961. alături de ceilalți 
cooperatori au mărit mereu 
„zestrea" fetelor din Cuca. 
Mașinile, îngrășămintele, ape
le au făcut ca pămintul să 
rodească din plin, iar venitu
rile să crească.

Acum, cooperativa agricolă 
are 3 215 oi, 1 418 porci, 875 
taurine și un fond de bază 
de 4 612 000 lei. Iar familia 
Enciu în 5 ani și-a ridicat 
casă nouă cu 4 odăi, au mo
bilă nouă, radio și cite altele. 
(ILIE VIERU. activist al Co
mitetului raional Galați al 
U.T.C.).

M-a trimis baba intr-o 
seară să împrumut niște cărți. 
La bibliotecă, închis. O fi 
avind ceva treabă biblioteca
ra — mi-am zis. A doua zi la 
fel. A treia zi m-am dus, dar 
mai spre seară. Era lumină. 
Deschid ușa și spun „bună 
seara". N-a răspuns nimeni. 
Bibliotecara Eugenia Sava 
stătea de vorbă cu trei „muș
chetari" imbrăcați în cămăși 
băițate, cu pantaloni ghin- 
tuiți. Nimeni nu mă băgă în 
seamă. Discutau.

— Ah, sint înnebunită după 
Adriano Celentano. Nu-mi 
place vocea lui, ci jocul de 
picioare — spunea biblio
tecara.

— Face niște fente formi
dabile... ii răspunde un 
mușchetar.

— Aș, fleac. N-ați văzut pe 
Roco Granata sau pe Morandi. 
te face țăndări, domnule — îi 
combate al doilea mușchetar.

Al treilea vorbea și el o 
limbă străină, cu toate că e 
feciorul lui Ion din sat de la 
noi. om serios.

Mai spun o dată „bună 
seara".

Un mușchetar a mîriit ceva 
neînțeles.

In sfirșit m-a văzut și bi
bliotecara. Vreau o carte, 
două — am rugat-o eu.

— Acum e ora 18, vino di
mineață, bătrine.

— Vin de două zile ; nu mă 
duc fără cărți acasă, am în
drăznit eu.

Nu am avut insă încotro și 
am pornit spre ușă, spunind 
respectuos „bună seara", la 
care tot politicos am primit 
răspunsul bibliotecarei: „Arri
viderci, moșnege". Poate to
varășii de la sfatul popular 
raional îi vor spune și dinșii, 
bibliotecarei „Arrividerci, Eu
genia Sava". Dar ce facem cu 
educația „mușchetarilor" ? 
(ALEXE HARALAMBIE).Vrînd parcă să combată stilul de muncă al bibliotecarei Eugenia Sava, veșnic tînă- rul nostru corespondent voluntar Tache Vasilache ne povestește și el despre :

dură mare. Pe grupe, oamenii 
s-au așezat la umbra salcimi- 
Ior să mănince. Tocmai a- 
tunci. de după deal iși făcu 
apariția factorul poștal A- 
lexandru Culbece cu tolba 
plină de ziare. Intr-o clipă, 
tolba e goală, iar pe badea 
Alexandru toți il imbie să 
guste o bucată de brinză, un 
piept de pui, că tare il iu
besc oamenii pe factorul poș
tal. Cind și-a luat el meseria 
de factor poștal, nici nu se 
născuseră uteciștii de care 
vorbeam mai sua. Sa .25 de 
ani aduce ziarele acasă, la 
cimp și niciodată nu întirzie. 
(TACHE VASILACHE, coo
perator).Am vrea, Moș Tache, să te rugăm să-i transmiți lui badea Alexandru urări de multă sănătate și să ne mai scrii despre el. E un poștaș de la care au ce învăța toți cei ce îndeplinesc această funcție.Plicurile care urmează, și sînt destul de multe, au a- proape același conținut. Toate poartă aproape același titlu :
Salutări de la

munte, 
salutări de la

mare

Poștașul 
pe tarla

Țăranii cooperatori din co
muna Cindești, raionul Piatra 
Neamț, au peste 500 de abo
namente la ziare și reviste, 
s-au obișnuit cu cititul, iar 
ziarul, revista le sînt necesa
re ca apa și aerul.

Intr-o zi eram pe tarlaua 
de la „Dărăbăneasa", îm
preună cu alți vreo 300 de 
cooperatori. Erau și mulți 
uteciști printre care Aurel 
Gîrbea. Gh. Culbece ți alții. 
Era ora prinzului mare ți căl

...Litoralul e minunat. Fa
cem plajă, ne scăldăm, iar 
seara sintem prezenți la spec
tacolele artistice...

...Colindăm din zori ți pină 
seara pe potecile umbroase, 
umplindu-ne piepturile cu ae
rul proaspăt, cu miros puter
nic de rășină. Totul e minu
nat. Petrecem o vacanță fru
moasă...Sub aceste fraze, fără a mai face vreun comentariu, nu avem decît să transcriem numele celor care ni le-au trimis. Rodica Popescu — Argeș, Becheșan Miroslav — Banat, Pop Doina — Maramureș, Elena Bizgan — Bacău, Mitică Buzatu — Oltenia.

In scrisorile sosite ieri la 
redacție nu am intilnit insă 
numele unor vechi și activi 
corespondenți voluntari ai 
ziarului nostru : Ion Mirea din Ploiești, Lupu Gheorghe din Țicleni, Corvin Alexe din Drăgănești — Vlașca, Soare 
Constantin din Alexandria, 
Leon Soreanu din Gherla, 
Pop Traian din Năsăud, Ion 
Chiraș din Petroșani și mulți alții. Mîine vor sosi însă cu siguranță și scrisori de la ei. 
Atît lor, cît și tuturor celor
lalți corespondenți voluntari 
le mulțumim pentru veștile 
valoroase pe care le trimit zil
nic redacției....Mai sînt încă multe scrisori pe masă, din cele mai diverse locuri și, fără îndoială, tot atît de diverse în conținut.Spațiul nu ne mai permite să le cităm în continuare pe toate. Ne oprim, deci, aici, iar noi care sîntem azi de serviciu, vom continua lectura scrisorilor sosite la redacție.

Redactori de serviciu
LIDIA POPESCU 

GH. NEAGH

și spirituale ale țării noastre, celor ce transpun în fapte zi de zi, cu abnegație, politica partidului.Anul acesta sărbătorim Ziua presei în condițiile în care poporul nostru muncește cu entuziasm' pentru încheierea cu succes a pri-I mului an al cincinalului, pentru asigurarea I condițiilor necesare realizării istoricului program de dezvoltare multilaterală și înflorire continuă a României socialiste, elaborat de cel de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român.Paginile ziarelor și revistelor consemnează entuziasmul cu care oamenii muncii din u- zine și fabrici, de pe șantiere și din agricultură își îndeplinesc angajamentele pe care și le-au luat în îmtîmpinarea zilei de 23 August, interesul și spiritul gospodăresc cu care stabilesc măsurile necesare pentru realizarea și depășirea prevederilor planului de stat pe anul în curs și ale cincinalului. Prin articole, prin dezbaterile pe care le organizează, presa își aduce contribuția la o- rientarea energiei creatoare a oamenilor muncii spre direcțiile principale de care depinde înfăptuirea propriilor noastre prevederi și angajamente.Folosind experiența acumulată și mijloacele sale specifice de mobilizare a maselor largi de oameni ai muncii la traducerea în viață a mărețelor sarcini trasate la cel de al IX-lea Congres al P.C.R., presa are ca ghid al activității sale prezente și viitoare prețioasele indicații cuprinse în Raportul prezentat lâ Congres de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. „Im- 
bunătățindu-și continuu activitatea — se subliniază în Raport — și pe viitor cea mai de 
seamă îndatorire a presei, preocuparea ei 
centrală trebuie să fie reflectarea politicii 
interne și externe a partidului, a muncii 
eroice a poporului nostru pentru construirea 
noii orinduiri. Tribună a experienței Înain
tate, promotor activ a tot ce este nou și avan
sat, presa trebuie să practice sistematic în 
paginile ei largi schimburi de opinii in pro
blemele activității de partid, ale construcției 
de stat, economice, cultural-educative, ca fi 
in alte probleme de interes obștesc", îndeplinirea exemplară a acestor îndrumări date de conducerea partidului este cea mai înaltă îndatorire a tuturor lucrătorilor din presa noastră.Un putenic prestigiu a cîștig-at în rîndul cititorilor săi presa de tineret, prin activitatea depusă pentru transpunerea in viață a importantelor sarcini economice pe care partidul le-a pus în fața poporului, dovedindu-se

un factor important în complexul și nobilul proces de educare comunistă a tinerei generații.Noile sarcini, corespunzătoare actualei etape de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră, impun și lucrătorilor presei de tineret eforturi sporite pentru îmbunătățirea propriei activități. Militînd pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de către cel de-al VIII-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist — măsuri izvorîte din documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. și din experiența de muncă și de lupta a organizației noastre revoluționare — presa de tineret își va spori aportul la munca de educație a tinerei generații, de formare a unui tineret nou, caracterizat prin trăsături morale înaintate, sincer, cinstit și curajos, pătruns de spiritul de colectivitate, preocupat de auto- depășire. Presa de tineret își va aduce deplina contribuție la mobilizarea mai activă a tinerei generații în frontul larg al muncii întregului popor pentru sporirea continuă a producției și productivității muncii, promovarea progresului tehnic în toate domeniile de activitate, îmbunătățirea calității produselor în condițiile reducerii prețului de cost șl 
ale realizării de cît mai mari economii ; pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii și creșterea producției agricole vegetale și animale ; pentru înflorirea științei, culturii și artei socialiste.Un rol de însemnătate deosebită revine presei de tineret în vasta muncă politică de cultivare in rîndurile tineretului a dragostei fierbinți față de patrie și partid, de înarmare a maselor largi ale tinerei generații cu ideile marxism-Ieninismului, de explicare a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, politică de prietenie și colaborare frățească cu țările socialiste, de luptă pentru apărarea păcii, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului ; politică de dezvoltare a legăturilor multilaterale cu toate țările, pe baza respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.

Alături de tovarășii lor de muncă de la 
celelalte publicații, lucrătorii „Scînteii tine
retului" își reafirmă, cu prilejul Zilei presei, 
devotamentul lor fierbinte față de partid, he- 
tărîrea fermă ea prin îmbunătățirea conți
nutului de idei, a tematicii, a nivelului publi
cistic al ziarului să aducă o contribuție spo
rită la mobilizarea mai activă a tinerei gene
rații a patriei pentru înfăptuirea mărețului 
program stabilit de cel de al IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, program pe 
baza căruia Românie socialistă va urca noi 
trepte spre culmile progresului șl eivHizației.

ADUNAREA FESTIVĂ

DIN CAPITALĂ
sala Studioului de con- al Radioteleviziunii a loc sîmbătă la amiază

cu 
la al
ai 
ai 
de

în certe avut adunarea festivă organizată cu prilejul Zilei presei române, care anul acesta coincide împlinirea a 35 de ani de apariția primului număr ziarului „Scînteia".Au luat parte membri C.C. al P.C.R., conducători ziarelor și instituțiilorpresă, redactori, colaboratori ai presei centrale, oameni de știință și cultură, corespondenți și difuzori voluntari de presă, muncitori tipografi. Au participat, de asemenea, corespondenți ai presei străine la București.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor. Despre Ziua presei române a vorbit tovarășul Gheorghe Badrus, redactor șef adjunct al ziarului „Scînteia".Printre altele, vorbitorul a spus : „Scînteia", întreaga noastră presă își fac cel mai înalt titlu de cinste din a lupta sub conducerea Partidului Comunist Român, din a sluji cu fidelitate cauza parti-

dului, interesele vitale ale oamenilor muncii, ale patriei noastre.Sărbătorim ziua presei 1966 la un an de la Congresul al IX-lea al P.C.R. Nu este acțiune importantă întreprinsă de partid în această perioadă pentru a cărei largă popularizare și aplicare presa să nu fi acționat intens și sistematic, adeseori în mod profund, original, inspirat. Ziarele au devenit mai vii, mai combative, în paginile lor vibrează puternic elanul patriotic care însuflețește milioanele de constructori ai socialismului. în tot ce s-a realizat în acest an prin munca harnică, entuziastă a poporului, în succesele presei noastre. se materializează suflul de dinamism imprimat de Congresul al IX-lea activității tuturor organelor de partid, de stat și economice, atmosfera de efervescență creatoare caracteristică tuturor sectoarelor vieții sociale.

„CAMPIONUL

Rapidele transformări înnoitoare din țara noastră — așa cum subliniază partidul — eer presei, în primul rind, să sosi- zeze cu mai multă operativitate fenomenele noi, sa le analizeze în profunzime, să combată ceea ce este învechit, să cuprindă mai larg bogăția activității creatoare a oamenilor muncii, să se ridice la un nivel științific superior de abordare a problemelor complexe puse în diferite domenii, răspunzînd preocupărilor cititorilor, exigențelor partidului. Eficiența practică, aportul la construcția socialismului reprezintă principalul criteriu de apreciere a activității presei.Așa cum făurirea bazei teh- nico-materiale este hotărîtoare pentru dezvoltarea noii orîn- duiri socialiste, tot astfel atenția acordată problemelor economice reflectă gradul de maturitate al ziarului. Pentru întreaga noastră presă centrală și locală au o deosebită însemnătate principială și practică indicațiile partidului privind imprimarea unui caracter științific conducerii activității economice, necesitatea de a studia temeinic noile fenomene ale vieții sociale.In continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea de zi cu zi a presei, radioului și televiziunii, a tuturor ziariștilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin.Lucrătorilor din presă — a spus vorbitorul — li se cere să pătrundă, să interpreteze cu promptitudine cele mai noi fenomene și tendințe ale activității sociale. Competență, înaltă răspundere partinică, principialitate, efort continuu de autoperfecțlonare — iată ce cer ziaristului mai mult ca oricînd partidul, viața, cititorul.în încheierea adunării a avut loc un program artistic. Și-au dat concursul artiștii emeriți Irina Răchițeanu-Și- rianu, Mircea Buciu și David Ohanesian, Ludovic Spiess, Horst Gehann, Martha Joja —• acompaniament, și Stela Popescu — prezentare.
★

Cu același prilej, seara. 
Uniunea Ziariștilor a oferit 1 
masă tovărășească.

fAgernr^)



VIZITA CONDUCĂTORILOR DE PARTID Șl DE STAT 
IN REGIUNEA MUREȘ - AUTONOMĂ MAGHIARĂ

(Urmare din pag. I)

Umăr la umăr, 

in strinsă 

frăție

în cea de-a doua zi a vizitei pe care o întreprind în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, Mihai Gere, Virgil Trofin au sosit sîmbătă dimineața la Gheorghieni, însoțiți de tovarășii Nicolae Vereș, prim-secretar al comitetului regional de partid, Braniș Ladislau, președintele sfatului popular regional, și de alți conducători ai organelor locale de partid și de stat.Zorii acestei zile de sărbătoare au găsit pe oamenii locurilor de aici, săteni din Tulgheș, Remetea, Ditrău, Lă- zarea, ca și pe cei din Joseni, Borzonț sau Ciumani, în drum spre Gheorghieni. Albul de nea al portului românesc cu alese cusături negre, cum se obișnuiește la munte, se îngemănează cu roșul sau verdele aprins al costumului popular al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Cu toții au ținut să fie împreună la această sărbătoare, după cum înfrățiți muncesc și trăiesc laolaltă, fiecare cu obiceiul, cu graiul său. Astăzi, îi stăpînesc aceleași gînduri și simțăminte cărora le dau glas în limba romana sau limba maghiară : „Trăiască patria noastră scumpă — România socialistă", „Trăiască partidul nostru comunist". Simțăminte izvorîte din adin- cul inimii, a căror dogoare se simte din plin atunci cind în mijlocul lor sosesc conducătorii partidului și statului.La coborîrea din tren, urale și aclamații vibrează îndelung în aerul tare de munte. Nu lipsesc tradiționalele fanfare, ale căror cîntece întregesc atmosfera de sărbătoare. Conducătorii de partid si de stat sînt salutați în numele locuitorilor de primul secretar al comitetului raional de partid, Iosif Burian, de președintele sfatului popular al raionului, Szekely Gaspar, si de alți reprezentanți ai organelor locale. Sînt oferite oaspeților buchete de flori, pită rumenă și sare pe ștergare, care sînt însoțite de bine- țele bătrînului Balazs Csiki Lajos din Remetea .și ale țărănoii Lina Colceriu din Voș- lobeni. Oaspeții gusta, de asemenea, din colacul secuiesc. De la gară și pină in centrul orașului, cale de mai bine de 3 km, conducătorii de partid și de stat străbat o adevărată magistrală vie, însuflețită de entuziasmul zecilor de mii de oameni. Dintr-o mașină deschisă, oaspeții răspund acestei calde manifestări de dragoste.Aceeași primire entuziastă tn Piața Libertății, unde are loc un miting. După salutul rostit de primul secretar al comitetului raional de partid, Iosif Burian, a vorbit in limba maghiară muncitorul forestier Hunyadi Laszlo.Intîmpinat cu aclamații și urale prelungi, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :Raionul dv., orașul Gheorghieni — a spus vorbitorul — au cunoscut în anii construcției socialiste o frumoasă dezvoltare, ca și întreaga regiune Mureș-Autonomă Maghiară, ca și întreaga noastră patrie. Socialismul a deschis căile înfloririi continue a orașelor și satelor, ridicării continue a bunăstării materiale și a nivelului de cultură al tuturor oamenilor muncii din România. Acestea sînt rodul politicii juste a partidului nostru comunist, care, în întreaga sa activitate, se călăuzește după interesele întregului popor și face totul spre a-i asigura o viață înfloritoare, îmbelșugată.O dată cu înlăturarea claselor exploatatoare, a fost lichidată pentru totdeauna și asuprirea națională și inegalitatea între oameni, s-au deschis căile pentru adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, adevărata egalitate constînd în drepturile și posibilitatea tuturor cetățenilor patriei de a se bucura din plin de roadele muncii lor, de a-și pune munca, priceperea în serviciul dezvoltării bazei materiale a socialismului, ridicării culturii, științei, de a-și desfășura activitatea în orice sector, în întreprinderi, agricultură, învățămînt și știință.Dezvoltarea Istorică a făcut ca pe aceste meleaguri să trăiască împreună români, maghiari, germani. împreună 
ei au făurit toate bogățiile care se găsesc aici. împreună au dus lupte grele împotriva asupritorilor — fabricanții și 

moșierii români, maghiari, germani etc., care s-au unit pentru a exploata pe oamenii muncii indiferent de naționalitate. Numai stăpînitorii voiau să învrăjbească oamenii muncii de diferite naționalități pentru a-i putea asupri mai ușor și pe unii și pe alții. Noi am lichidat această stare de lucruri. Acesta este rezultatul luptei comune a oamenilor muncii, români, maghiari, germani, care înfrățiți, mină în mînă, au izgonit pe exploatatori și-și făuresc o viață liberă în România socialistă.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Am realizat multe în anii socialismului, dar mai avem încă multe de făcut. Mai sînt și neajunsuri în munca noastră, mai trebuie să depunem încă multe eforturi pentru a ridica industria, agricultura. Raionul dv., după cite știu, are condiții bune pentru dezvoltarea agriculturii, îndeosebi a creșterii animalelor. Aveți o industrie forestieră puternică, aveți condiții ca în anii noului cincinal să aduceți o contribuție mai mare la dezvoltarea economiei raionului, a regiunii, a întregii țări, a întregii noastre activități de desăvîrșire a construcției socialiste, de ridicare a bunăstării poporului pe o treaptă superioară. Sîntem convinși că cetățenii raionului și orașului Gheorghieni nu vor precupeți eforturile în această operă.Noua Constituție a României socialiste — a subliniat în continuare vorbitorul — garantează și asigură drepturi și posibilități egale pentru toți cetățenii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, de a-și manifesta priceperea, forța în toate domeniile de activitate. Se mai întîmplă, ici colo, unele neajunsuri, unele lipsuri. Se mai pot găsi oameni cu concepții înapoiate: mai pot exista manifestări greșite, fie ale unui român față de un maghiar, fie ale unui maghiar față de un român, dar toate acestea sînt rămășițe ale trecutului și ele trebuie înlăturate cu desăvîrșire. Frăția de nezdruncinat între toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, se întărește continuu ; numai strîns uniți, înfrățiți, cot la cot, punînd toată priceperea în serviciul construcției socialiste, vom reuși să realizăm mai iute sarcinile puse de Congresul al IX-lea, să facem ca țara noastră să devină mai bogată, . mai înfloritoare, ca viața fiecărui cetățean al patriei noastre _să devină mai îmbelșugată.Cuvintele secretarului general al C.C. al P.C.R. au fost viu aplaudate. Se înalță urale, răsună ovații pentru patria scumpă, Republica Socialistă România, pentru Partidul Comunist Român.La dorința locuitorilor orașului, conducătorii de partid și de stat sînt invitați apoi să planteze un brad în parcul din localitate, în semn de a- mintire a vizitei lor. în drum spre parc, numeroși oameni se desprind din mulțime, le adresează calde urări, izvorîte din adîncul inimii: „Bine ați venit la noi, vă rugăm să poftiți în fiecare an la noi, oricît ați fi de ocupați".în timp ce se îndreaptă spre mașini, oaspeții sînt atrași în vîrtejul unei hore, ce se transformă apoi într-un ceardaș. Despărțirea de locuitorii orașului Gheorghieni a prilejuit emoționante momente de rămas bun.în drumul ce străbate, după ieșirea din oraș, mănoasa cîmpie a depresiunii Gheor- ghienilor, străjuită la orizont de crestele munților, au ieșit cu mic cu mare, locuitorii satelor din aceste părți.în Valea Strîmbă, în centrul comunei, conducătorii de partid și de stat coboară din mașini, fiind invitați de familia Forika Mihai, țărani cooperatori din aceste părți, să guste din roadele pămîntului, din palinca tare făcută aici. La intrarea în satul Voșlo- beni, calea mașinilor este barată de un grup mare de săteni. Se aud răsunînd acordurile Horei Unirii.
întilnire 

cu studenții

Ne aflăm pe locuri cîntate în doine și balade, în legende străvechi. Ne îndreptăm spre locul de unde țîșnesc, ca doi frați buni, Mureșul și Oltul, iar dincolo de această cumpănă a apelor, de pe culmea Pietrei Singuratice, se zărește Ceahlăul în toată măreția sa.

Pe aceste meleaguri de o rară frumusețe, în apropierea Izvorului Mureșului, sute de studenți din întreaga țară își petrec vacanța. Zvon de cîntece vestește din depărtare prezența taberei lor. în drum spre Miercurea Ciuc, conducătorii de partid și de stat se opresc pentru cîteva clipe aici. în întîmpinarea lor au ieșit Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului, și Mircea Angelescu, secretar ai C.C. al U.T.C., președintele U.A.S.R., sute de studenți. Entuziasmul tineresc pe ca- re-1 prilejuiește vizita oaspeților culminează cu „Gaudea- mus igitur". Conducătorii de partid și de stat vizitează tabăra, se interesează îndeaproape de condițiile create, de felul cum își petrec timpul și își reîmprospătează forțele studenții aflați aici. în fața careului de onoare, oaspeții sînt salutați de Alexandru Ignat, secretar al U.A.S.R., directorul taberei. Studenții E- lisabeta Gheorghiu de la Universitatea „Al. I. Cuza" din

In vizită Ia tabăra studențească din apropierea Izvorului MureșuluiIași și Kikely Pall de la I.M.F. Tg. Mureș, exprimă în cuvinte emoționante bucuria tinerilor de a avea în mijlocul lor pe conducătorii de partid și de stat.Primit cu mare însuflețire, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. După ce a subliniat justețea felului în care este organizată activitatea în tabără prin îmbinarea odihnei cu schimbul de experiență, privind studiul universitar și activitatea asociațiilor studențești în diferite centre universitare, vorbitorul s-a referit la sarcinile puse de Congresul al IX-lea al P.C.R. în fața tineretului.Programul de dezvoltare a economiei, culturii, științei creează posibilități nelimitate tineretului nostru de a-și afirma și dezvolta talentele șj aptitudinile. învățînd, trebuie să vă străduiți să vă însușiți tot ceea ce este mai nou în știința și în cultura națională și universală. Patria noastră, socialismul, comunismul au nevoie de oameni pricepuți, stăpîni pe știință și cultură, pentru că numai în acest fel vom reuși să ridicăm edificiul socialismului în patria noastră la înălțimea cerințelor contemporane, să ne apropiem și să ajungem la nivelul țărilor cu o civilizație și o cultură avansată. Iată de ce partidul nostru acordă o atenție atît de mare învățămîntului, științei și culturii, de ce se fac eforturi materiale atît de mari pentru dezvoltarea lor.Aveți condiții bune de învățătură. Știm că mai sînt și unele lipsuri. Dar condițiile de astăzi sînt incomparabil mai bune decît cele pe care le-au avut studenții în trecut. Trebuie să folosiți la maximum condițiile existente, așa cum sînt, să vă străduiți să învățați cît mai mult și mai bine. Este o obligație cetățenească și socială a fiecărui cetățean al patriei noastre, și mai cu seamă a fiecărui tînăr, de a se pregăti, de a sluji cu toată priceperea, cu toată dragostea, cu toată credința, patria și poporul.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: „Aici sînteți studenți și activiști ai U.T.C. din toate centrele universitare din țară, români, maghiari, germani și de ale naționalități. Aceasta este o dovadă a condițiilor și realităților noi din România socialistă, a egalității depline în drepturi între toți cetățenii patriei noastre. Este datoria tineretului, îndeosebi a tineretului universitar, a intelectualilor de mîine, de a aplica în practică politica partidului nostru de întărire a unității 

și frăției între oamenii muncii, indiferent de naționalitate, pentru că numai înfrățiți, muncind cot la cot, sub conducerea partidului, vom reuși să obținem succese și mai mari în construcția socialismului, în înflorirea patriei".Referindu-se la unele probleme internaționale, vorbitorul a subliniat că partidul și guvernul nostru și-au adus contribuția la elaborarea documentelor adoptate recent la Consfătuirile de la București ale Comitetului Politic consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, documente menite să servească interesele păcii și colaborării intre popoarele din Europa și întreaga lume.Amintind de vizitele pe care le fac delegațiile române în diferite țări și de vizitele delegațiilor străine în țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că întreaga activitate politică, diplomatică a partidului și guvernului nostru este îndreptată spre întărirea colaborării cu țările so

cialiste, a unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești, spre întărirea colaborării cu toate statele indiferent de orînduirea lor socială. Această activitate corespunde spiritului solidarității internaționale a celor ce muncesc, a unirii tuturor forțelor antiimperialiste, al luptei pentru asigurarea păcii în lume. Partidul și guvernul acționează astfel pentru a asigura poporului nostru, tineretului condiții de muncă pașnică, posibilitatea să învețe, să se dezvolte, pentru a ridica patria pe culmile înalte ale progresului, astfel ca poporul nostru să pășească mîndru în rîndul națiunilor socialiste, al națiunilor din întreaga lume, ca un popor care își aduce contribuția la dezvoltarea civilizației, la victoria comunismului. în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat studenților petrecere bună în tabără, succese la învățătură și în viață.Momentele solemne prilejuite de întîlnirea de la careu fac loc apoi unei spontane sărbători. Tineri și tinere invită în horă pe oaspeți, con- dueîndu-i apoi cu un adevărat alai de cîntec și joc spre ieșirea din tabără.Conducătorii de partid și de stat și-au continuat drumul spre minele de la Bălan.
Printre minerii 

de la Bălan

De la Izvorul Mureșului conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre raionul Ciuc. La intrarea în comuna Sîndominic, oaspeții sînt întîmpinați de grupuri mari de călăreți și numeroși tineri îmbrăcați în costume naționale care însoțesc coloana dansînd hore și cear- dașuri. în centrul comunei, un cor impunător din care fac parte patru generații de locuitori cîntă „Republică, măreață vatră". Prezentînd în mod simbolic preocupările lor de fiecare zi, locuitorii au scos în fața caselor mese cu țesături alese, iar alături, femei și fete torc lînă, melițează inul, lucrează la războaie de țesut.în continuare, coloana de mașini se îndreaptă spre minele Bălan. încă de departe, la poalele muntelui Hașmașul Mare se zărește o tînără așezare muricitorească. Blocuri noi, cu trei — cinci etaje, magazine moderne, conducte industriale, arată că ne apropiem de o mare întreprindere industrială. Familii ale minerilor și ale constructorilor 
care lucrează la dezvoltarea 

minei și a orașului au umplut pînă la refuz străzile și balcoanele caselor. în fața secției de flotație a minei Bălan, un mare arc de triumf pe care sînt scrise cuvintele : „Noroc bun" — tradiționala urare a minerilor.Inginerul Marin Cristi, directorul minelor Bălan, prezintă schițele și machetele care înfățișează viitoarea dezvoltare a întreprinderii.în continuare este vizitată uzina de preparare a minereului, unitate modernă, de înaltă tehnicitate, care are o capacitate de prelucrare de 2 000 tone în 24 ore. Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici se interesează îndeaproape de modul cum sînt realizați indicii tehnico-economici, discută cu specialiștii despre posibilitatea valorificării mai complete a minereurilor prelucrate aici. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat indicații pentru întocmirea unui studiu privind valorificarea complexă a minereurilor.

La adunarea care a . avut loc pe platoul din fața intrării la gurile de mină, în numele întregului colectiv, inginerul Marin Cristi, directorul întreprinderii, a mulțumit tovarășilor din conducerea de partid și de stat, pentru vizita făcută și s-a angajat ca sarcinile care decurg din Documentele Congresului al IX-lea să fie îndeplinite exemplar. Intîmpinat cu puternice aplauze și urale tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a felicitat colectivul întreprinderii pentru succesele obținute în creșterea producției minei.Mina dumneavoastră — a spus vorbitorul — este o creație a regimului nostru socialist Ați obținut în anii șe- senalului succese mari. Producția a crescut de circa 5 ori, ați dat patriei în 1965 peste 500 000 tone de minereu de cupru. Este un lucru bun și pentru aceasta vă felicităm din toată inima. în următorii cinci ani, nevoile de cupru ale industriei noastre socialiste cresc. Ca urmare, dumneavoastră, colectivului de muncitori, tehnicieni, ingineri, conducerii minei vă revin sarcini mari: trebuie să ajungeți să dați în 1970 peste 1 milion tone de minereu. Aceasta înseamnă dublarea producției in acești cinci ani, necesitind un efort mare. Se vor face însemnate investiții. Asigurind deschiderea noilor mine, veți putea realiza sarcina livrării minereului. De asemenea, va trebui să dezvoltați flotația. Pînă în 1970, numărul muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor va creste cu încă 1 800. Veți deveni un colectiv puternic de peste 4 000—4 500 de oameni, iar mina va fi una din unitățile mari ale economiei noastre socialiste. Partidul și guvernul sînt încredințate că vă veți duce la bun sfîrșit sarcinile Va uram din toată inima să ie indepliniți cu succes.Odată cu dezvoltarea minei, aici, pe Valea Oltului, s-a născut și un oraș nou. El va continua să crească. Pînă în 1970 se vor construi noi locuințe. ceea ce va asigura îmbunătățirea condițiilor de locuit și de viață ale dumneavoastră și familiilor dv. Este și normal ca, pe măsură ce se dezvoltă producția și crește bogăția patriei, să se îmbunătățească și condițiile de viață ale oamenilor muncii, acesta fiind țelul întregii politici a partidului nostru. Amintind ca la această mină lucrează oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, vorbitorul a subliniat că tot ceea ce s-a creat aici, ca și în alte părți, este rodul eforturilor unite ale oamenilor muncii care înfăptuiesc politica partidului.

La terminarea vizitei, un

grup de mineri fruntași oferă conducătorilor de partid și de stat daruri simbolice : lăm- pașe și ciocane de miner, bucăți de rocă cupriferă. O delegație a constructorilor de la barajul de la Mestecăniș pe Olt oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu o cheie care reprezintă în mod simbolic închiderea Oltului.
In interesul 

poporului, 
al socialismului

în drumul spre Miercurea Ciuc, coloana de mașini trece prin satele Cîrța, Mădăraș, Racu. La Dănești, cunoscut nu numai în țară ci și peste hotare pentru ceramica neagră ce se produce aici, centrul satului a fost transformat în- tr-o adevărată expoziție a artei populare de pe aceste meleaguri. Războaie de țesut, furci de tors, frumoase cusături, unelte de olărit sînt prezentate oaspeților de către locuitorii comunei. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cu Antal Marton Iosif, președintele cooperativei agricole de producție, despre dezvoltarea cooperativei și a comunei.Un însuflețit miting s-a desfășurat la amiază în orașul Miercurea Ciuc, oraș bogat în mărturii ale tradițiilor de luptă comună ale românilor și maghiarilor împotriva asupririi și exploatării. La mitingul care a avut loc pe noul bulevard al orașului, au luat cuvîntul tov. Kovacs Mihai, prim-secretar al comitetului raional de partid, și Ion Tonco, veteran al luptelor țărănești de pe Valea Ghimeșu- lui din 1934, care a vorbit în limba maghiară. în ovațiile celor prezenți a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU :După ce a relevat că raionul Ciuc și orașul Miercurea Ciuc, ca și alte raioane din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, ca și întreaga țară, au cunoscut, în anii construcției socialiste, o dezvoltare puternică, obținîndu-se importante realizări atît în industrie, cît și în agricultură, vorbitorul a spus : Sînt cunoscute priceperea și hărnicia locuitorilor din acest raion, oare reușesc să smulgă pămîntului recolte din ce în ce mai bogate, să obțină rezultate bune în creșterea animalelor. Realizările 'dbl^ndite în dezvoltareaTeco- iibiniel au dus la creșterea bunăstării oamenilor muncii din raion și din oraș. Am ascultat aici — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu —- pe .unul dintre participanții la acțiunile comune de luptă ale țăranilor români și maghiarii din 1934 din Valea Ghtmeșului, acțiuni care pe atunci au avut o mare însemnătate, în bătălia împotriva burgheziei și moșierimii, a politicii lor de asuprire și de înrobire a oamenilor muncii. De altfel, în decursul secolelor, nu o dată românii și maghiarii s-au răsculat și au luptat împreună împotriva exploatatorilor și această luptă a dus, nu o dată, la victorii, la îmbunătățirea condițiilor de viața ale oamenilor muncii. Odată cu înfăpi tuirea revoluției populare, cu victoria socialismului, s-au creat condiții pentru adevărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, care, împreună, au obținut toate cuceririle anilor socialismului în România.Realizările dobîndite în construcția socialistă, creșterea bunăstării tuturor oamenilor muncii sînt o dovadă a justeței politicii marxist-leniniste a partidului nostru comunist, care pune în centrul politicii sale slujirea cu credință a intereselor poporului, ale patriei, pentru a asigura mersul continuu înainte pe calea de- săvirșirii construcției socialiste, spre construirea comunismului.în continuare, vorbitorul a arătat că în cadrul vastului program de dezvoltare a patriei, elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, va cunoaște o nouă înflorire și raionul Ciuc. în următorii cinci ani, investițiile pentru dezvoltarea industriei și agriculturii raionului vor depăși 600 milioane de lei. Desigur că pentru înfăptuirea acestor obiective — a spus vorbitorul — trebuie să muncim serios. Sîntem convinși că organizația raională de partid, sfatul popular raional, toți oamenii muncii români și maghiari vor da viață înfrățiți prevederilor stabilite de Congresul al IX-lea. Ceea ce am înfăptuit pînă acum constituie o dovadă că avem forța și priceperea necesare și reprezintă garanția că vom realiza pe deplin noile sarcini trasate de Congres.După miting, coloana de mașini se îndreaptă spre Sîn- martin, comună ce cunoaște, ca toate satele de pe această vale, bucuria succeselor vieții noi. Întîmpinați de călăreți în straie naționale, de fete și flăcăi care învîrtesc jocuri, oaspeții se opresc la sediul cooperativei agricole de producție, unde Benedek baci, unul din cei mai harnici cooperatori din comună, le oferă, odată cu pîiriea caldă, și gustosul chimion secuiesc. Sîntem în centrul unei cooperative agricole care, deși tînără, în

ființată în 1962, cu 586 familii și un fond de bază de numai 200 000 lei, a cunoscut un avînt continuu. în numai cei 4 ani de existență, fondul de bază a urcat la peste 4 milioane lei, iar averea obștească la peste 7 milioane lei.Luînd cuvîntul în fața cooperatorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a transmis un călduros salut din partea C.C. al P.C.R., a dat o apreciere pozitivă îndemînării, priceperii și simțului lor gospodăresc, făcînd recomandări pentru dezvoltarea sectorului zootehnic și a culturii cartofilor.înainte de a părăsi comuna Sînmartin, conducătorilor de partid și de stat le este prezentat „Tezaurul dacic" format din 20 de piese de argint încrustat, descoperite în anul 1965, în cariera de piatră de la Sîncrăieni, de lingă Mier- curea-Ciuc.
Strinsă unitate 

intre 
îndatoririle 

naționale 
și cele 

internațio
nalisteIntrarea în raionul Odor- hei a avut loc printr-o poartă lucrată de meșteri iscusiți ai acestor locuri. Mii de cetățeni români și maghiari, îmbrăcați în frumoase costume naționale, i-au intîmpinat pe oaspeți. Drapelele țării și ale partidului, purtate de sute de călăreți, i-au însoțit tot drumul pînă în oraș. înainte de a ajunge la Odorhei oaspeții se opresc la Homorod, unde se află tabăra a 800 de pionieri din întreaga țară. Tovarășul Ceaușescu îi îndeamnă să învețe cu sîrguință pentru a deveni folositori patriei. în sala de consiliu a sfatului popular raional, conducătorii de partid și de stat, împreună cu activul local, au examinat problemele dezvoltării industriale ale raionului, amplasarea cît mai judicioasă a viitoarei fabrici prevăzută în planul cincinal, perspectivele economice ale furnalului din Vla- „ijița, ,structura populației raionului etc.între timp, în piața mare a orașului s-au strîns mii și mii de oameni, locuitori ai orașului,: furnaliști din Vla- hița, mineri de la Lueta, a- .gricultori, crescători de vite din satele apropiate. La mitingul care a avut loc aici au luat cuvîntul Szavuj Ludovic, prim-secretar al comitetului raional de partid, V&rro Gi- zella, directoarea liceului din localitate, Dane Gavril, membru al cooperativei agricole de producție din Sînpaul.Intîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU :După ce a subliniat că rezultatele obținute pînă acum demonstrează că sarcinile trasate de Congresul al IX-lea al partidului privind industrializarea socialistă a țării, dezvoltarea agriculturii, înflorirea științei, culturii se îndeplinesc cu succes, vorbitorul a prezentat un amplu tablou al marilor transformări înnoitoare care s-au petrecut în anii socialismului, în patria noastră. Toate realizările obținute — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — confirmă justețea liniei politice marxist-leniniste a partidului nostru. Atît în înfăptuirea industrializării cît și în transformarea socialistă a agriculturii, partidul nostru s-a sfătuit mereu cu muncitorii, țăranii, intelectualii. Am înfăptuit a- ceste mari transformări revoluționare împreună cu întregul popor și tocmai de aceea ele au putut fi realizate într-un timp atît de scurt. Aceasta demonstrează că atunci cînd partidul este strîns legat cu poporul, cînd politica sa corespunde intereselor poporului, nu există problemă care să nu poată fi rezolvată în mod just în interesul poporului, al progresului, al socialismului. înfăptuirile noastre constituie o mîndrie a întregului popor, demonstrează superioritatea orînduirii socialiste asupra celei capitaliste. La aceste realizări își aduc contribuția și regiunea și raionul dv., care în anii socialismului s-au dezvoltat puternic. In cursul acestui cincinal vă revin și dv. sarcini importante. în Odorhei se va eoni strui o întreprindere unde vor lucra circa 2 600—2 800 de sa- lariați, unitate care va ridica nivelul de viață al orașului, întreprinderile existente se vor dezvolta, își vor spori capacitatea de producție. în același timp, agricultura va cunoaște și ea o intensă dezvoltare.
Desigur, că în măreața operă 

înfăptuită pînă acum am avut 

și lipsuri și neajunsuri. întotdeauna, însă, partidul nostru, poporul nostru au găsit în sine forțele necesare pentru a lichida lipsurile, a înlătura greutățile din cale și a asigura mersul înainte.In raionul dv. — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — trăiesc, de veacuri, împreună români, maghiari, alte naționalități. In decursul vremurilor oamenii muncii au avut multe de înfruntat, au dus multe lupte împotriva asupritorilor comuni. Raionul, regiunea dv. cunosc multe pagini glorioase de luptă comună împotriva exploatatorilor, pentru eliberarea socială și națională. A- ceastă luptă a fost încununată de succes odată cu răsturnarea regimului burghezo-mo- șieresc și victoria socialismului în patria noastră. Socialismul a asigurat egalitate deplină în drepturi între oamenii muncii de diferite naționalități. Umăr la umăr, toți muncesc și dau viață politicii partidului nostru comunist. In aceasta constă superioritatea orînduirii noastre socialiste.In continuare, vorbitorul a spus : Muncind pentru realizarea sarcinilor puse de Congresul al IX-lea al partidului, creînd condiții pentru dezvoltarea îatr-un ritm rapid a patriei, noi îndeplinim o obligație față de poporul nostru, îndatorirea fiecărui comunist este de a servi poporul, de a nu pregeta pentru a asigura bunăstarea, fericirea poporului.în același timp, noi ne îndeplinim o îndatorire interna- ționalistă față de țările socialiste, față de partidele comuniste și muncitorești șl clasa muncitoare internațională, pentru că, cu cît succesele pe care le obține fiecare țară socialistă, în construcția socialistă, în întărirea puterii economice, culturale, științifice sînt mai mari, cu atît se întărește sistemul mondial socialist — forța cea mai importantă a societății contemporane — cu atît mai puternică va fi influența pe care socialismul o va exercita asupra întregii lumi, forța cu care el va putea să acționeze în apărarea păcii în lume. Noi considerăm că între îndatorirea națională și cea interna- ționalistă există o strînsă unitate, că ele trebuie strîns împletite ; nu te poți considera internaționalist, atunci cînd nu te îngrijești de întărirea economică și culturală a patriei tale. Internaționalismul și solidaritatea internațională se realizează nu în vorbe. Ea se înfăptuiește în primul rînd 
prin.creșterea continuă a forței țărilor socialiste, 1 care să demonstreze superioritatea socialismului, să convingă popoarele că numai pe această cale se poate asigura bunăstarea întregii omeniri, pacea în lume,La consfătuirea Comitetului Politic Consultativ, care a avut loc luna trecută la București, țările socialiste participante au adoptat documente de o deosebită importanță. Declarația privind securitatea în Europa deschide perspectiva organizării, pe baze noi, a relațiilor între țările europene, fără deosebire de regim social, proclamă principiile egalității, suveranității, independentei naționale ca principii de bază care pot asigura raporturi noi între popoare, securitatea și pacea în întreaga lume. Declarația privind a- gresiunea Statelor Unite în Vietnam constituie o manifestare puternică a solidarității țărilor socialiste semnatare cu poporul vietnamez, o reafirmare a hotărîrii lor de a ajuta poporul vietnamez pînă la victoria finală în lupta împotriva agresorilor americani. Partidul și guvernul nostru vor milita pentru traducerea în viață a prevederilor Declarației privind securitatea în Europa, cu convingerea că perseverînd pe această cale, vom aduce o contribuție însemnată la cauza securității europene, la cauza păcii în lume. Vom continua să acordăm sprijin poporului vietnamez în lupta sa. Preocupîn- du-ne de asigurarea condițiilor pașnice de muncă pentru poporul nostru, militînd pentru a împiedica imperialismul să împingă omenirea spre un nou război mondial, noi ne îndeplinim, în același timp, o îndatorire națională față de poporul nostru și o îndatorire internațională. Iată de ce între sarcinile construcției socialiste și lupta pentru pace, împotriva politicii agresive imperialiste, între sarcinile naționale și internaționalismul proletar, există o strînsă unitate.în încheiere, secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat cetățenilor din orașul și raionul Odorhei succes deplin în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea.

★în continuare, oaspeții au vizitat orașul Reghin, după care au revenit la Tg. Mureș, unde a avut Ioc o întîlnire cu activul de partid. în numărul 
viitor vom publica relatări 
despre manifestările care au 
avut loc cu acest prilej.
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ASTĂZI:

CU PUII DE AUR“
„Cloșca*. fibula cea wire din 

ttiauiul de la PietroasaVestitul tezaur cunoscut sub numele de „Cloșca cu puii de 
aur" format din vase și giu- vaeruri de aur lucrate cu pietre scumpe, a fost găsit la poalele muntelui Istrița, la nord-vest de satul Pietroasa de Jos, raionul Mizil. A fost descoperit întîmplător, în anul 1837, de către doi săteni. Ignorînd valoarea o- biectelor găsite, cei doi „descoperitori" le-au vîndut pe o sumă derizorie unui antreprenor de lucrări publice care se afla prin apropiere. Acesta, un speculant lipsit de scrupule, a distrus o parte din obiecte, to- pindu-le cu ajutorul unui giu

vaergiu. Restul, suferind numai avarii parțiale, a fost salvat grație, intervenției autorităților. Ancheta judiciară, făcută cu prilejul procesului care a urmat, a stabilit că tezaurul fusese alcătuit la început din 22 de piese, din care n-ău mai rămas decît 12. In 1842, cele 12 obiecte au fost expuse în Muzeul de pe lingă Colegiul Sf. Sava din București, iar in 1864 au intrat în inventarul Muzeului Național de Antichități.
Tezaurul de la Pietroasa 

reprezintă una din cele mai 
mari descoperiri de obiecte 
prețioase din lume, atît prin 
valoarea materialului său, cit 
și prin importanța sa științi
fică și artistică. Dacă numai piesele salvate totalizează

18,797 kg de aur, e de presupus că întreaga comoară trebuie să fi avut o. greutate dublă. După felul în care sînt lucrate, obiectele păstrate alcătuiesc două grupe : piese din aur masiv și piese încrustate cu pietre prețioase în tehnica numită en cloisonne.Din prima serie fac parte trei vase și două colane simple. E vorba mai intii de un taler mare, cu un diametru de 56 cm, care singur cîntărește peste 7 kg, apoi de o cană înaltă cu corpul ovoidal și, în sfîrșit, de o pateră cu figuri în relief, de un interes deosebit, reprezentînd divinități și personaje germanice în forme clasice romane ce trădează stilul secoiului IV e.n. Dintre colane, unui, din neferici'

cel mai avariat, este tocmai cel. mai important ' științific, deoarece cele două fragmente care au mai rămas din el poartă o inscripție cu rune.(litere sfinte), scrierea caracteristică a neamurilor germanice din antichitate. Dintre diversele interpretări date a- cestei inscripții runice, cea mai recpntă este : gutani o wi 
hailag „al goților domnitor sacru și inviolabil". Avem deci o dovadă că tezaurul aparținuse goților.în grupa pieselor lucrate 
en cloisonne se numără două cupe poligonale, un colan lat și patru fibule. Cupele au cite două torți în formă de patere. iar pereții lor ajurați erau completați cu plăci colorate formate mai ales din granatc

și cristale de stîncă. îmbinarea aurului cu transparența policromă a pietrelor producea un efect estetic deosebit. Colanul lat are suprafața complet acoperită cu alveole cuprinzînd pietre roșii, albastre si verzi. Cele patru fibule, de mărimi neobișnuite, foloseau la prinderea veșmintelor de paradă pe umeri și pe piept. Cea mai mare dintre ele, formată dintr-o placă puțin arcuită pe care e fixat un cap de șoim, are lungimea de 27 cm. Pe toată suprafața sa avea încrustate granate. De latura inferioară atîrnă lănți- șoare de aur terminate cu ghinde de cristal de stîncă. Numele popular de „cloșca cu pui", extins asupra întregului tezaur, se datoreșțe acestei fi

bule în formă de pasăre, care le-a făcut contemporanilor descoperirii impresia de găină, celelalte trei fibule, de a* semenea în formă de păsări, dar mai mici, apărîndu-le ca „puii" ei. Două dintre acestea din urmă, unite între ele prin- tr-un lanț de aur și de asemenea încrustate cu granate, au corpul rotund și gîtul lung terminat printr-un cap de răpitoare cu ciocul mare, încovoiat. A patra fibulă, cea mai mică dintre toate, este o variantă foarte stilizată a acestui tip cu corpul rotund.Judecind după apartenența sa gotică, după locul unde a fost descoperit (la cotitura exterioară a Carpaților orientali), și după data sa, care nu depășește sec. IV. tezaurul de la Pietroasa n-a putut aparține decît vizigoților și vestitului lor rege Athanarih, care în acel timp stăpînea ținuturile din răsăritul Daciei și care în anul 376. fiind învins de huni, și-a căutat refugiu în Carpați, de unde apoi, în 381, a primit ospitalitatea împăratului Theodosius, trecînd în imperiul roman. Cu acest prilej și-a îngropat tezaurul în taină la poalele muntelui Istrița, neputîndu-1 lua cu el și spe- rînd să se întoarcă pe curînd. ceea ce nu s-a mai putut în- tîmpla, moartea surprinzîn- du-1 nu mult după aceea la Constantinopol.
ECATERINA 

DUNĂREANU-VULPE

EXPONATELE
BRAȘOVULUI

Unul din vasele

ÎNAINTAȘI Al

ȘTIINȚEI

ROMÂNEȘTI4

Anul acesta ș-au împlinit 5 decenii de cînd a .încetpt din viață Nicolae Teclu, unul din 
chimiștii cu r&tiu'me ■rit&n'dial, 
pe care i-a dat țara noastră.în aproape toate laboratoarele de chimie de pe glob se folosește beetrt lui Teclu, cu reglare a debitului de gaz și aer, care a prilejuit la vremea apariției sale, o realizare însemnată. Acesta nu a constituit însă singura lui invenție. Multe altele, au făcut ca numele chimistului român să devină bine cunoscut lumii științifice contemporane și chiar a celei de mai tîrziu.S-a născut în 1839, la Brașov, unde a urmat și- primii ani de liceu, după care și-a continuat studiile la Viena. Pe atunci, după terminarea liceului, tînărul nu se decisese încă ce carieră să îmbrățișeze pentru că, în aceeași măsură îl pasionau atît știința, cît și arta'. Inițial, el s-a înscris la Politehnica din Viena, pe care nu o termină, preferind Academia de arte frumoase din Miinchen și apoi pe aceea din Berlin, pe care a absolvit-o obținînd diploma de arhitect. S-a întors apoi îh țară (în 1864), cu speranța de a găsi aplicație cunoștințelor acumulate. Dar, negăsind aici înțelegere. a plecat din nou în străinătate, de data aceasta la Viena, unde și-a propus să urmeze cursurile Facultății de chimie. Paralel, s-a angajat la o mare fabrică de hîrtie, din orașul Schlogemuhl. După obținerea licenței în chimie, Teclu a revenit în țară, cu dorința de a înființa o industrie chimică națională. Nici de data aceasta speranțele nu i-au fost însă încununate de succes, ceea ce l-a determinat să părăsească țara și să se stabilească la Viena. Acolo a fost mai întîi asistentul fostului său profesor dr. Ludwig, după care, profesor de chimie, la Academia de comerț și la Academia de arte frumoase, unde predă chimia pigmenților și a coloranților. El a mai deținut însă și alte funcții oficiale, în decursul timpului. Teclu a fost prieten cu Mihai Eminescu și Ion Slavici, care îl vizitau la Viena, de cite ori aveau prilejul. Ei au asistat chiar la u- nele experiențe de chimie ale sale, despre care relatează în amintirile sale Slavici.Teclu face multe cercetări, îndeosebi în domeniul chimiei anorganice. In acest sens, a e- fectuat analiza chimică a meteoriților căzuți la Coalpara, ;n Assam (India) și a silica- ților, apoi a studiat acțiunea pentaclorurii de, fosfor anhidridei wolframice, de stibiu, între artele plastice și etc. Din aceeași perioadă da-

asupra sulfura relațiile ce există chimie

poligonale de la Pietroasa

NICOLAE

tează și'îrfceputill studiilor saji cu privire la procesul arderi;, pe care le-a continuat pînă la sfîrșitul ' vieții.Teclu a revenit în țară demai multe ori. Datorită activității sale pe tărîm științific, cît și interesului pe care îl depunea pentru dezvoltarea științei chimle5?-în' patria -natală în 1879 a fost ales membru al Academiei Române.încă de atunci și-a dat seax de marile posibilitățima
I 
I
I

UN ECONOMIC 
RĂCITOR 

AL FURNALELOR 
— GAZELE 
NATURALE

Nicolap Tncju; ■ .Care le Oferea chimiei bogățiile naturale ale țării, unde vedea pentru viitor o dezvoltată industrie chimică.Teclu a avut 52 de lucrări originale publicăte și peste 60 de descoperiri. Multe dintre ele se referă la studiul gazelor, la producerea industrială a hîrtiei, la determinarea transparenței corpurilor etc. Studiile legate de combustie l-au condus la imaginarea becului ce-i poartă numele.Ca om de știință cu o activitate multilaterală, Teclu a abordat diverse domenii de a- plicare ale chimiei.Este interesant de semnalat de asemenea faptul că Nico- lae Teclu a expus într-un memoriu încă în 1894 punctele sale de vedere referitoare la viitorul zborului mecanic, pu- tîndu-se număra, prin ideile emise, printre pionierii aviației reactive.Spre sfîrșitul secolului trecut. Teclu a întreprins lucrări originale, foarte utile, în cercetările judiciare, concepînd cîteva procedee pentru citirea textelor de pe hîrtiile arse. Presa vremii a scris pe larg despre performanțele obținute de Teclu în această direcție și de fapț, faima sa devenise atît de mare, îneît a fost chemat ca expert pentru asemenea probleme în multe țări europene.Numele lui Teclu va rămîne de neșters pe firmamentul creatorilor științifici din întreaga lume, cît și al geniilor poporului român.
Ing. LIVIU MACOVEANU
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Conform unui re
cent patent sovietic, 
pot fi vehiculate în 
sistemele de răcire 
a furnalelor gaze 
naturale în loc de 
apă. Gazul este în
călzit pînă la 20ț) 
sau 250"C și apoi in
suflat în creuzet 
pentru a înlocui o 
parte a cocsului și 
îmbunătăți eficien
ța termică a cupto
rului. Alte avantaje 
includ o durată de 
serviciu mult mai

Brașovul cunoaște în ultimii 
ani o vaștă operă de introspec
ție istorică, Arheologi, istorici, 
profesori din școlile din locali
tate descoperă mereu noi și 
noi documente ce vin să între
gească configurația unei epoci, 
să aducă noi și noi mărturii 
asupra valorilor materiale și 
spirituale create de poporul 
nostru de-a lungul veacurilor.

Odată descoperite, toate noi
le ,.documente" poposesc în 
muzeele brașovene completînd 
vechi colecții.

La secția de istorie veche și 
generală a Muzeului brașovean, 
așezată în seculara clădire (ul
tima oară refăcută la 1674) din 
mijlocul vechii piețe a Brașo
vului, două noi săli deschise 
în lunile din urma, vin *' pre
zinte vizitatorilor cîteva noi 
exponate despre care am vrea 
să-i informăm pe cititorii noștri 
în cadrul rubricii pe-și propu
ne trecerea în revistă a noilor 
documente ce îmbogățesc me
reu muzeele nbastre.

O primă sala centrează ex
ponate privind înainte de toate 
evoluția breslelor vechiului 
Brașov. Obiecte lucrate de 
meșteșugarii români din Schei, 
obiecte lucrate de meșteșugarii 
din cetatea propriu-zisă, pre
cum și cîteva exponate de pro
veniență străină — mărturie a 
marelui volum de schimburi cu 
țările Europei, — conturează 
vizitatorilor crîmpeie din valo
rile artistice create de mește
șugarii Brașovului. Convoca
toare de breaslă, regulamente 
de breaslă, zeci de unelte ale 
arămarilor, țesătorilor, lăcătu
șilor, unități de măsură, pri
mele monede bătute din dispo
ziția lui Matei Corvin, obiecte 
din argint aurit pe care brașo
venii la exportau în toate col
țurile lumii, dau vizitatorului 
o privire sintetică asupra evo
luției meșteșugurilor brașovene. 
Cu totul remarcabile sînt în 
această ordine de idei, docu
mentele ce mărturisesc febrila 
activitate a meșteșugarilor ro
mâni din Schei, (în special 
documentele legate de privile
giile de breaslă date fie de 
domnitorii Țărilor române, fie

de principii transilvăneni sau 
regii Ungariei) care demon
strează milenara lor continui
tate pe melagurile acestea, 
înaltele valori artistice create 
de ei.

Cealaltă nouă sală a Muzeu
lui brașovean prezintă cîteva 
noi exponate privind epoca 
destrămării feudalismului și 
Începuturile capitalismului. Un 
stand special indică cîteva 
inedite documente privind epn 
ca răscoalei antihabsburgicc 
condusă de Francisc Racoczy 
la începutul secolului 18. (In
teresantă este sub acest aspect 
pagina expusă din cronica lui 
Mihail Cerei în care ni se vor
bește despre căpitanii români 
participanți la răscoală). Cite- 
va standuri înfățișează de ase
menea vizitatorilor documente 
speciale legate de răscoala lui 
Horia, Cloșca și Crișan. (Prin
tre ele Codul de legi editat în 
timpul Măriei Tereza c^iș legi
ferează obligațiile iobagilor, 
sau patenta imperială din 22 
august 1785 pentru desființarea 
iobăgiei).

Zeci de remarcabile docu
mente creionează avîntul forțe
lor de producție determinat de 
desființarea iobăgiei : acte de 
înființarea unor noi întreprin
deri, momente din dezvoltarea 
manufacturilor, companiilor fi
nanciare etc.

Vitrine speciale sînt dedica
te gazetelor românești. Putem 
vedea astfel primele numere 
ale „Foii pentru minte, inimă, 
și literatură-, „Gazetei din 
Transilvania", primului ziar 
românesc apărut la Brașov în 
1838 sub redacția lui G. Bari- 
țiu.

în sfîrșit, o amplă suită de 
exponate (lucrările social-poli* 
tice ale reprezentanților Școlii 
ardelene, fotografii, precum și 
documente legate de pregătirea 
și desfășurarea revoluției de la 
1848), prezintă vizitatorilor mo
mente din lupta pentru inde
pendență politică a românilor 
din Transilvania în decursul 
veacului 19.

TELEFONICA
PE ROȚI

ȘTIINȚIFIC

TR. POTERAȘ

UMiaotijp rf»

Poarta Soarelui de ia Tiahuanaco

(Continuarea interviului din

men, pe care

înclinații na-

CENTRALA

O întreprindere industrială vest-germană a dezvoltat, în colaborare cu tehnicieni de la poștă, o centrală telefonică mobilă, fără personal, prin care se pot stabili imediat 1600 noi legături telefonice.„Centrala telefonică pe roți" urmează să fie pusă în funcțiune în noile cartiere de locuit sau pentru descongestionarea temporară a centralelor telefonice existente.
Autoportretul Iu! Theodor I 
Pallady, de la moartea că- 

zilele a-
In acest au- 

lopQtiret;" Pallady și-o pus 
întreaga personalitate — 
cutrt s-a spus — intr-o ima
gine succinta ca o schiță dar 
ruprinr'rftbafe ca un monu
ment. Demn, dirz, lucid, ar
tistul se înfățișează in 
posterității intr-una 
lucrările sale cei

■^caracteristice PALLADY

MERIDIAN

îndelungată a răci- 
torilor și reglarea 
automată a efectu
lui de răcire.

APARAT 
ELECTRONIC 

PENTRU 
REGLAREA 

CIRCULAȚIEI 
RUTIERE

„Polytropon 63", 
aparat electronic di-

gital de măsurătoa
re, produs de Poli
tehnica din Dresden 
(R.D.G.), înregistrea
ză întreaga desfășu
rare a circulației pe 
trasee în lungime de 
mai mulți km. O în
registrare cuprinde 
printre altele: fe
lul, tipul și numărul 
vehiculelor, precum 
și lungimea, viteza, 
accelerarea lor, dis-

tanțele care le sepa
ră, apoi densitatea 
circulației în ambele 
sensuri.

Acest aparat unic 
în genul său în în
treaga lume, permi
te experților, de 
pildă, să aprecieze 
nemijlocit compor
tarea psihologică a 
conducătorilor de 
autovehicule, să sta
bilească cum decurg 
manevrele de întîl- 
nire și depășire etc.

Aparatul, care lu
crează după princi
piul celulei fotoelec- 
trice, este de o con
strucție simplă.

*

MISTERUL DE LA TIAHUANACO
Unele dintre marile cul

turi au cunoscut o dezvol
tare normală și au ajuns la plină înflorire și matu
ritate ; altele însă au mu
rit înaintea Crepusculului, 
ca o pasăre fulgerată. Un 
exemplu cu totul straniu îl 
prezintă cultura de la Tia
huanaco. Istoria veche a ci
vilizațiilor peruviene, este 
poate tot atît de plină de 
mister ca și apariția omu
lui pe continentul sud-a- 
merican. Pe coasta oceani
că a Perului în condiții 
geomorfologice aproape a- 
semănătoare, s-a dezvoltat 
o cultură autohtonă la fel 
poate ca aceea a miracolu
lui egiptean. Populațiile 
arhaice de pe coasta Paci
ficului au fost creatoarele 
unor tipuri de culturi cu
noscute sub denumirea de 
Porto-Chimu, Mocica și 
Nazca. In vechea arheolo
gie peruviană două mari 
forme de cultură își dispu
tă autoritatea. Cultura de 
tipul Chavin considerată ca 
prima civilizație andină e- 
voluată și cea de la Tia
huanaco. “ 
civilizații 
din urmă 
mat.ică a 
vechi, a cărui localizare în 
cronologia istorică este și 
astăzi încă dificilă. Desco
perită de incașul Mayta 
Capac, Tiahuanaco (în 
limba incașă „orașul morți-

lor"), această așezare ci
clopică cu construcții fan
tastice nu mai era decît o 
ruină. întemeiat probabil 

■în jurul anului 1500 î.e.n., 
orașul cunoaște o perioadă 
de rapidă dezvoltare, ca a- 
poi să decadă datorită 
unor împrejurări încă ne
cunoscute. Ceea ce face 
insă ca această civilizație 
să prezinte un deosebit in-

del Inca", sau fortăreața 
ciclopică de la Sahsahua- 

cronicarul 
Diego de Alcobaca o de
scrie ca avînd dimensiuni 
impresionante, sînt, fără în
doială, opera unor construc
tori încă necunoscuți, pro
babil tot aceia care au ri
dicat celebrele ziduri de la 
Cuzco. Este curios totuși 
faptul că aceste construcții

ENIGMELE UNOR

STRĂVECHI CIVILIZAȚII

Expresie a unei 
pre-inca, aceasta 
este opera enig- 

unui popor stră-

teres pentru istoria vechiu
lui Peru este tocmai sin
gularitatea ei. In dezvolta
rea sa istorică, acest „oraș 
al morților" a cunoscut pe 
cit se pare, cîteva perioa
de în care au apărut con
strucțiile ciclopice de la 
Acopana, Calasasaya etc.

Cronicarul spaniol Cieza 
de Leon, care l-a însoțit pe 
Pizzaro, descrie că la sosi
rea lor la Tiahuanaco nu 
au găsit decît un oraș pus
tiu, din care mai rămăseseră 
doar urme ale unor fantas
tice edificii și apeducte.

Construcții!e de la Tiahuanaco, celebrul „Palacio

megalitice, adesea tăiate 
dintr-un singur bloc de 
ardezită, ca celebra „Puerta 
del Sol", au unele similitu
dini cu acele construcții de 
la Micene, Creta sau din 
Egipt. Asupra lor există 
destul de multe speculații, 
care însă nu pot constitui 
o bază certă pentru crono
logia acestei ciudate civi
lizații. Dacă ar fi să ținem 
seama de relatările indie
nilor aymara, ar rezulta că 
Tiahuanaco ar fi fost ope
ra unor „oameni albi" care au adus cu ei „arta desă- 
vîrșită a acestor construc
ții".

Un fapt însă pare ne
îndoielnic, începutul pe
rioadei de prelucrare a 
bronzului aparține culturii 
de la Tiahuanaco, care a 
dispărut probabil datorită 
unor cauze cu totul natu
rale. Cordiliera andină este 
centrul unei intense activi
tăți seismice. Probabil toc
mai aceasta a făcut cîndva 
ca acest mare focar de cir
culație să fie părăsit de 
necunoscuta săi construc
tori. Artele, ca și astrono
mia, atinseseră în perioada 
clasică o excepțională dez
voltare. Din tradițiile tri
burilor Uru și Aymara, 
reiese că cei ce au construit 
edificiile' impunătoare de la 
Tiahuanaco posedau o me
todă. uluitor de precisă, fo
losită la determinarea miș
cării planetelor. Calendarul 
rămas pe Templul Soare
lui arată că anul era îm
părțit la fel ca și la egip
teni în 12 luni, la care se 
adăuga o perioadă de încă 
cinci 
din 
care 
Itzei
temi".
civilizații „megalitice" de a 
cărei scriere hieroglifică se 
ocupă acum specialistul 
Peruvian Ibarra Grasso, 
s-a produs în ciuda păre
rilor destul de contradic
torii, în jurul anului 1 000 
t.n., o dată cu apariția po-

Un vas de ceramică

zile, aceeași perioadă 
calendarul maya pe 

locuitorii Chichen- 
o denumeau „nemon- 

Dispariția acestei

porului inca, al cărui rol în 
istoria veche a. America de 
Sud nu este lipsit de o mai 
mică importanță. Cerceta
rea atentă a culturilor pre- 
columbiene, indiferent de 
natura inadvertențelor în 
privința cronologiilor, pune 
în evidență următorul fapt 
elementar. In „Lumea 
Nouă" au existat trei cen
tre culturale , Valea Mexi
cului (civilizația aztecă), 
Yucatanul (civilizația Ma
ya) și Peru (Chavin-Tia- 
huanaco, iar ulterior cea 
Inca.) Singularitatea cultu
rii de la Tiahuanaco, in
terferența acesteia cu cea 
de tip Chavin. precum și 
aria de extensiune a aces
tora, a exercitat o puterni
că influență asupra celor
lalte culturi limitrofe mai 
cu seamă în arta ceramicei 
și a construcțiilor.Prof. DAN NICOLESCU cercetător la Observatorul Astronomic București

Pe lingă turale, măreția și întinderea operei lui Brâncuși i-au permis să poată fi firesc în relațiile sale cu oamenii, să nu se ferească a apare așa cum era : un om simplu, dezbrăcat de orice prejudecăți ale mondenității, cu vorba directă, de înțelept al vieții, ca un adevărat patriarh. Am cunoscut o reacție revelatoare în acest sens. Se știe că Brâncuși a plecat cu o expoziție a sa de la Paris la New York. A avut de intîmpinat nu puține dificultăți, care și-au pus amprenta asupra impresiilor lui Brâncuși despre viața americană, îmi zicea după întoarcere : „Nici n-aș putea să-ți spun în ce constă realitatea vie a New York-ului, Am cunoscut mai mult sonerii, butoane și tot felul de aparate și mecanisme. E o civilizație îngrozitor de civilizată". Recunoaștem în cuvintele acestui foarte modern artist dragostea sa nedezmințită pentru natural, pentru tot ceea ce, în firescul vieții țărănești, reprezenta perma
nența. Doar în atelierul lui parizian se găseau, după cum se știe, ceaunul și piatra de moară (pe care ne servea ju- mări făcute chiar de el) și coșul cu cireși, și păsăricile care, în spre asfințit, pe gaura ferestrei, veneau să-și caute loc in dormitorul lui. Era în toate 
aceste străduințe ale celui 
care a creat o artă prin exce
lență a civilizației secolului 
XX năzuința spre un raport 
firesc între tehnică și senti
ment, între nevoile umane și 
suflet, din care răzbatea îm
potrivirea față de închiderea 
în carapacea mecanismelor.

— Ați început mai înainte 
o comparație cu Pallady...— Să revin Ia Pallady. Temperamental era, de asemenea, foarte diferit de Brâncuși. L-am cunoscut în anii imediat înainte de 1930. Era plictisit, abătut : la Paris vîn- zarea tablourilor sale mergea foarte prost. Pallady se ferea de negustori. Desigur și mîn- dria își spunea cuvintul în a- ceastă privință. De altfel, a- ceastă demnitate a lui Pallady îmi aduce aminte de un alt episod. Era în timpul războiului, la restaurantul Continental din București. Doi ofițeri nemți au vrut să se așeze la masa pe care o ocupa Pallady. El le-a răspuns, ritos, în franceză : „Nu, domnilor, nu vă permit. Aci este spațiul meu vital și nu-1 împart cu nimeni". Acesta era Pallady. Omul care in plastica noastră a făcut, poate, cele mai agreabile tablouri, cele mai subtile și fermecătoare acorduri coloristice pentru ca oamenii să se bucure de frumusețea artei, dar care vrînd ca aceste bunuri să a- parțină cu adevărat oamenilor n-a suportat impostura, a fost totdeauna un spadasin, nervos și viu, pentru drepturile omului pe care l-a iubit.

M. F.
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DOINA BADEAPOMPILIA STOIANANCA AGEMOLU t ANDA 
eĂLUGĂREANU

Văzute de

La Mediaș s-a deschis șîmbătă a expoziție internațională cu articole de încălțăminte, organizată de Camera de Comerț a Republicii Socialiste România. Expoziția cuprinde articole de încălțăminte pentru bărbați, femei și copii, produse în țările din Europa.

enilor de la Uzina de mașinii-unelte „înfrățirea" din O- radea, cu sprijinul Consiliului local al sindicatelor.
CEA MAI VECHE CASA

DIN BUCUREȘTI
de Mihail Sadoveanu

NEAGU RADULESCU

La clubul „Constructorul" din Oradea a avut loc sîmbătă o sesiune de referate tehnico- I științifice organi- I zată de comisia in- , ginerilor și tehnici-

In zilele de vineri și sîmbătă s-au desfășurat la Oradea lucrările celei de-a 3-a Consfătuiri pe țară a specialiștilor din întreprinderile de mecanizare a transporturilor forestiere, avînd ca scop stabilirea unor măsuri comune care să ducă la creșterea rentabilității a- cestor unități.

Rezumat.

1 FESTIVALUL DE MUZICĂ UȘOARĂ
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CI |
Republica (m progra- I

BASKERVILLE .
Luceafărul orele '9; I

I; 16: 18.30; 21 Fes- I

I 
I?
I
I

orele
București

PREGĂTIRI

'9

CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) — 

rulează la Patria 
12,45; 16,45; 20,30), 
orele '8,30; 12; 16; 19,45), Mo
dern orele (9.3Q; 13; 17. 20,45

JURNALUL UNEI FEMEI 1N ALB 
rulează la Republica orele '8,45; 
11,15; 13,45: 16,15; 18,45;
21,15' Grivita orele 9; 11,15; 
13.45; 16; 18,30; 21.

ALBA CA ZĂPADA 81 CEI ȘAPTE 
SALTIMBANCI

rulează la 
mul viitor'

CllNELE DIN BASKERVILLE 
rulează la 1 
11,15; 13,30; ... ________  _
tival orele .'9; 11,15, 13,30; 16; 
18,30; 21 Toipis orele 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45 
Floreasca orele 9; 11,15, 13,30; 
16; 18,30; 21.

1N NORD, SPRE ALASCA . 
rulează la Festival (în progra
mul viitor'

URME IN OCEAN 
rulează la Capitol orele '9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Me
lodia orele 9;
16,15; 18,30; 20,45

13,30;

Secvență din filmul „Clinele 
din Baskerville

ESCROCII LA M1NĂST1RE — ci
nemascop —

rulează la Lumina orele "8,45; 
11; 13,15; 18,15; 20,45 .

COPIII MĂRII — cinemascop — 
rulează la Victoria orele 9 
11,45; 14,30; 17,30; 20,45'
Feroviar orele 9, 11,30; 14: 
16,30; 19; 21,15,.

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează Ia Centra] orele '8,45; 
11: 13,15; 15,45; 18,15; 20.45’ 
Buzești orele 15,15; 17,45;

DRAGOSTEA SI MODA 
rulează la Union orele 
15,15; 18; 20,45.

NOAPTEA IGUANEI 
rulează la Doina orelo '11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21*, duminica 
9; 12,15 în continuare Program 
pentru copii.

NIMENI NU SE GlNDEȘTE LA 
NOI, N-O SĂ DOARĂ, VALEN
TIN SEROV — MINGEA FURATĂ 
— FAR-WEST — SOLUȚIE PA
TENT

rulează Ia Timpuri Noi. orele 
,9—21 continuare'

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Giulești orele 15,30: 
18,15; 20,45’.

FIU „MARII URSOAICE' 
rulează la înfrățirea orele 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.

5 000 000 DE MARTORI 
rulează la Excelsior orele 9,30; 
11.45; 14; 16.15, 18,30; 21' Fla
mura orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18,15; 20,45'

PRIMA DEZILUZIE 
rulează la Dacia orele 9: 14,30 
continuare 16.30; 18,30; 20.45'

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR* ■— cinemascop — 

rulează la Munca orele 10,30;
15.30: 18; 20,30, Cosmos orele 13; 

15,30: 18; 20,45; Drumul Sării 
orele 11; 15; 17,45; 20,30.

10,30;

10;

Ciudățenii PENTRU
ANULUI

RECOLTA
1967

(ăranii cooperatori

I 
I 
I 
I 
I 
I

Pe neașteptate decorul vă- 
ratec al festivalului a fost in
vadat de un adevărat preludiu 
al toamnei, care a pus festi
valul în. dificultate, dezvăluin- 
du-i o ciudată debilitate orga
nizatorică. Joi după-amiază, cu 
cîteva ceasuri înainte de ora 
de începere a celui.de al doi
lea concert, o ploaie insistentă 
le-a răpit festivaliștilor spe
ranța de a se reîntîlni pe sce
na Teatrului de vară din Ma
maia. Ne-am fi așteptat, așa 
cum era normal, ca spectaco
lul să se mute în Constanța, 
la Sala Sporturilor. Dar acolo 
era programat concertul cîn- 
tărețului Luis Mariano, veci
nătate de două ori păgubitoa
re pentru festival: întâi fiind
că îi răpea o parte din publi
cul amator de muzică lejeră, 
iar apoi fiindcă îl priva de 
posibilitatea unui refugiu în 
caz de timp nefavorabil. Nu 
înțelegem cum a fost admisă 
de către Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă această 
programare efectuată inopor
tun de către O.S.T.A.

In aceste condiții, organiza
torii au anunțat amânarea 
spectacolului pentru a doua 
zi, tot la Teatrul de vară, iar 
îri caz de ploaie la Sfcld’tîțfoi-- 
turilor, care de data acetttftlt'era 
liberă. Ploaia nevrînd să se 
oprească vineri seara, specta
torii s-au îndreptat, firește, 
spre sala din Constanța. Aici, 
însă, nu i-a întîmpinat decît 
un întuneric desăvîrșit și un 
zvon incert (care s-a confir
mat abia ieri dimineață) că spectacolul ar fi fost amânat, 
din nou, pentru sîmbătă la ora 
17, la ora 20,30 urmând să aibă 
loc cel de al treilea concert 
cuprinzând melodiile alese 
juriu în cadrul primei 
lecții.

De aici, nemulțumiri și 
proșuri la adresa organizato
rilor. Tot de aici o scădere 
considerabilă a interesului pu-

blicului față de festival, pre
cum și o afluență ele specta
tori la concertele de aseară. 
Este de-a dreptul păcat Că o 
competiție artistică de o ase
menea importanță și care în
cepuse, oricum, promițător, să 
se termine îrt anonimat din 
pricina unor deficiențe orga
nizatorice, lesne evitabile cu 
un minimum de efort.

Problema mai are încă un 
aspect. Ori cită încredere am anea în competența și obiec
tivitatea juriului, alcătuit in 
majoritate din specialiști de 
renume, ne vine greu să nu ne 
îndoim de eficiența unei se
lecții făcute la repezeală între 
un spectacol de după amiază și unul de seară. Aceasta, mai

Corespondență

telefonică

de la Mamaia

de 
se-

re-

ales, ținând seama de faptul 
că al doilea cpncert din cadrul 
concursului cuprinzind nu mai puțin de 27 de melodii nu s-a 
mai C ' . ' ---- —
tematică și melodică, 
a îngreunat, desigur, selecția.

In sfîrșit, de bine de rău, 
concertele au avut loc aproxit 
mativ în condițiile anunțate. 
Am avut prilejul să ascultăm 
cîteva melodii izbutite (asupra 
cărora vom reveni) șt altele, 
destul de palid.e și neinspirate 
(asupra cărora, de asemenea, 
vom reveni). Am mai avut 
prilejul să asistăm la cîtevă 
noi debuturi în festival ■ ace
lea alte compozitorilor V. Vasi- 
lache-junior, Ludovic Ditzi, ale 
tinerelor cîntărețe Denise Con-

distins prin varietatea 
ceea ce

aproxis

Mecanizatorii și 
au încheiat săptămina aceasta cu re
zultate bune în executarea arăturilor 
de vară. Datorită măsurilor luate încă 
din timpul recoltărilor pentru folosi
rea deplină a tractoarelor. în regiunea 
Galați gospodăriile agricole de stat au 
terminat această lucrare, iar în coope
rativele agricole se apropie de sfîrșit. 
Intre 70—80 la sută din terenurile pre
văzute au fost arate și în regiunile Do- 
brogea, Iași și Ploiești.

In întreaga țară, după datele Consi
liului Superior al Agriculturii, arăturile 
de vară au fost executate pe mai mult 
de 1 700 000 hectare, ceea ce reprezin
tă aproape 60 Ia sută din terenurile 
prevăzute. în gospodăriile agricole de 
stat această lucrare a fost făcută 
proporție de 70 Ia sută.

Pe strada Spătarului, la nr. 22, e- xistă (mai există) cea mai veche casă din București, monument istoric și de arhitectură civilă. A fost construită la 1760, proprietatea unui spătar. Reparată și restaurată în cîteva rînduri de-a lungul secolelor, casa Melik (după ' numele ultimului său proprietar Iacob Melik) și-a păstrat totuși intact vechiul stil fiindde care act nu stampe, tul ‘ ră un ric, s-au rioada revoluției de la 1848 Ion Heliade Radulescu, , C. A. Rosetti și alți revoluționari români urmăriți de autorități. în ce condiții se păstrează astăzi monumentul ? catarii (casa locuită) după sități i-au modificări care au schimbat cu stilul inițial, nefiind prea

a monu-
de arhitectură un document putem lua numai din Monumen- arhitectu-prezintă interes fiindcă ascuns în pe-

Ștefan-Vodă a purtat război în Țara Românească împotriva lui 
Radu-Vodă. Aproape de brațul său a fost Manole Păr-Negru, vechi 
și credincios slujitor, cu fiii lui. Dintre ei, mai cu seamă cel mic, 
Ionuț, a dat dovadă de multă vitejie, fiind chiar el acela care a 
bătut cu straja săbiei în porțile Cetății Dîmboviței. Din acest război, 
Vodă a luat două roabe de preț, pe Doamna Voichița soția lui Radu 
Vodă și pe Domnița Maria, fiica lui.

Au așa bărbații, unele vorbe și fapte care nu poți să le înțelegi, 
iaca, dumnealui Comisul Manole, se văietă că de la o vreme îl dor 
șalele, iar acum și-a adus doftorie — o sălbătăciune — pe Vas^e, ur
sul țiganului Zailic Uzum de la Damensic, să-1 calce pe oase. Dumnea
lui nu vrea sâ se dea nicidecum bătut vîrstei. Mai ales acum cînd 
vodă a așezat tabără de oști la Vaslui și a început să bată războaie 
săbiile celor vîrstnici au trebuință lingă ale celor tineri.

îngrijită nici pe dinafară. Sfatul popular al raionului 1 Mai, în raza căruia se află monumentul, împreună cu Direcția monumentelor istorice, are datoria să ia măsuri urgente pentru conservarea i- mediatămentului care, vă- zînd cu■.opește în pămînt ! în București mai există și alte monumente istorice și de arhitectură civilă care impun intervenția urgentă a organelor și instituțiilor chemate să îngrijească și să conserve aceste monumente. Ne dim, casa Pann, Octav Ionstrada Știrbey Vodă și altele. Este mult prea devreme ca toate aceste monumente să fie cunoscute numai din stampe.

ochii,

de Și isto- aici gîn- de pildă, la lui Anton la casa lui Băncilă șl Slavici de peLo- fiind nece- adus

ct- cw 
a 

cu

stantinescu, Mindruța Radu, 
Florina Varlam și al actoru-. 
Iui Dumitru Rucăreanu, care 
s-a obișnuit în ultima vreme 
cu postura de cintăreț de mu
zică ușoară. La ora cînd citiți, 
aceste rînduri, exigența ju
riului a intrat din nou în 
funcțiune pentru a opera di
ficila alegere a melodiilor că
rora urmează să li se decear-
nă cele 8 premii ale festiva- ■ 
lului. Le vom cunoaște disea-| 
ră, iar în ziarul de marți vom 
comenta mai pe larg melodiile 
și textele din a doua jumă
tate a festivalului, cântecele- 
premiate, precum și evoluția ■ 
interpreților.

I 
I
I
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totulcasabine ION MARCOVICI

SPORT
• Competiția 

clistă dotată 
„Cupa Steaua" 
continuat ieri-, 
desfășurarea etapei 
a treia : contracro- 
nometrului indivi
dual (30 km) pe 
șoseaua București— 
Urziceni. A cîștl- 
gat Ion Ardeleanu 
(Steaua), care a 
realizat timpul de 
42’18’.’. In clasa
mentul general in
dividual conduce 
Ardeleanu. Astăzi 
ara loc ultima eta
pă : București—Plo
iești și retur (120 
km).

• Comitetul de 
organizare a Jocu
rilor Olimpice de 
Vară care vor avea 
loc iți la Ciu

30 000 de specta
tori, la Canton s-a 
desfășurat întîlni- 
rea internațională 
amicală de fotbal 
dintre reprezenta
tiva Siriei și o se-~ dad de. Mexierr a 
lecționață a pro
vinciei Canton. Gaz
dele aii terminat 
învingătoare cu sco
rul de 4—l (3—1).

Venind la Timiș, postelnicul Ștefan — slujitorul de credință al 
doamnelor din Țara Românească — aduce veste lui lonuț să se în
fățișeze de grabă la Suceava, făcînd. trebuință Domnului. Ciudat om 
este acest postelnic Ștefan-Meșter. în drum spre Cetatea Neamțului 
— tie unde trebuia sa ia pe cei doi călimani — Ionuț alia de la el, 
ctț un vechi prieten și frate de sînge, zavtslnlc fiind, — pentru fap- 
ieie Iui de vitejie cu tătarii și turcii și mai ales pentru niște vechi 
drumuri de dragoste, — vrea să-l rușineze.

(Urmare din pag. 1)in ultimii ani la G.A.S. Huși 
s-au mărit suprafețele des
tinate culturilor viticole 
care anul acesta au ajuns 
la 800 ha. Tot aici, a fos! 
construit un nou și modern 
combinat de prelucrare a 
strugurilor. De curind a În
ceput recoltatul strugurilor 

de masă

Foto: AGERPRES

TELEVIZIUNE
DUMINICĂ 14 AUGUST 19668,30 : Ora exactă : Cum va fi vremea ? ; 8,32 : Pentru noi, femeile ! Sfaturi practice ; 9.15 : Emisiune pentru copii și tineretul școlar : — Filmul „Colț alb“ ; 10,30 : Emisiunea pentru sate. Agenda lucrărilor agricole. Vremea zahărului — reportaj filmat. Masă ro

tundă : metode de însilozare. Dicționar tehnic: Amendamente. Interviul nostru : Concursul strugurilor. Reportaj filmat: Oameni, locuri, obiceiuri — din regiunea Hune
doara. Muzică populară românească. Iși dau concursul : Maria Ciobanu, Victoria Dar

vai, Emil Gavriș și o formație instrumentală condusă de Tudor Pană ; 12,00 : închiderea emisiunii de dimineață ; 18,00: Magazin duminical ;19,00 : Telejurnalul de seară ; 19,10 : Interpretul preferat : muzică populară la cererea telespectatorilor ; 19,35 : Documente de piatră : „Mihai Viteazul" — film relizat de Studioul de Televiziune București ; 20,00 : Finala Festivalului Mamaia — 1966 —transmisiune de la Mamaia; 22,30 : Telesport; 22,50 : Telejurnalul de noapte ; 23,00 :
închiderea emisiunii.

carii profesionale a muncito
rilor, tineri îndeosebi. Acestea sînt,. de fapt, direcțiile asupra cărora s-a insistat în discuțiile purtate. Vorbitorii au atras, totodată, atenția asupra unor minusuri : deficiențe la întocmirea documentației și la proiectare, preocupări insuficiente pentru asigurarea la timp cu scule și materiale, pentru ridicarea generală a nivelului de pregătire profesională. Atrăgînd atenția asupra unor astfel de lipsuri, constatate în ultima perioadă, toți vorbitorii au făcut propuneri concrete, ma- nifestîndu-și hotărîrea de a îndeplini Ia un nivel superior sarcinile ce le revin.Probleme intr-un fel asemănătoare au constituit obiectul dezbaterilor ce s-au purtat și la UZINA „ÎNFRĂȚI
REA' DIN ORADEA. Cu grija caracteristică bunului gospodar, participanții la discuțiile de aici au făcut propuneri care se referă la urmărirea 
mai atentă a realizării în ter
men a investițiilor, precum și 
la o mai mare aprofundare a 
soluțiilor tehnice, la munca 
de cercetare a personalului 
de specialitate.

Toț ce ne prop un am de

I 
I
I
I
I 
I
I
I

• Echipa de fotbal Dinamo București și-a continuat turneul în R. F. Germană jueînd la Fuerth cu echipa locală S.P.V.G. Fuerth. Meciul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate: 1—1 (1—0). Dina- moviștii au deschis scorul în minutul 28 prin Ene Daniel. Gazdele au egalat cu 8 minute înaintea fluierului fi-

• Intr-un meci 
internațional de vo
lei disputat la Is
tanbul, echipa de 
juniori a Turciei a 
învins cu 3—2 (12— 
15. 15—7, 15—7,
13—15, 15—73), selecționata Republi
cii Arabe Unite.

• In runda a 9-a 
a turneului final al 
campionatului mon
dial studențesc de 
șah de la Orebro, 
echipa României a 
învins cu scorul de 
3—1 echipa Olan
dei.
vins
slovacia, Iugoslavia 
a terminat la egali
tate cu Danemarca 
(2—2), iar Ungaria 
a întrecut cu 3,5— 
0,5 Finlanda.

comunicat că și ănuî viitor se vor 
desfășura întrece
rile săptămînjj. in
ternaționale preo- 
limplee. După cum 
se știe, prima edi
ție a acestei compe
tiții a avut loc anul 
trecut, iar urmă
toarea se va desfă
șura în cursul lunii 
octombrie, în acest 
an, la Ciudad de 
Mexico.

Domnița Maria, fiica lui Radu-Vodă, poftește să meargă la Ce
tatea Nouă la Roman, mai aproape de Vaslui, pentru că nu poate su
feri să treacă vreme fără să-1 vadă pe Ștefan Vodă. Ionuț își pune 
un genunchi în pămînt și întinde mina ca să ajute Domniei să se 
urce. Tieaba se face în mare taină, pe vreme de noapte, dar orice 
s-ar face pe lume, femeile tot află, așa că Domnița Maria cea tînără 
iese rizind, iar Doamna Maria de Mangop, cea veche, rămîne suspi- 
nind.

nai.

■ In prezența

Victoriile

a

U.R.S.S.
cu 3—1

a în- 
Ceho-

• Continuîndu-și 
turneul în R. F. 
Germană, echipa 
maghiară de fotbal 
Dozsa Budapesta a 
jucat la Kbln cu 
echipa locală F.C. 
Koln. Intîlnirea s-a 
încheiat cu un re
zultat de egalitate 
2—2 (1—0).(Agerpres)

tinerelor handbaliste româneLa Trencin (Cehoslovacia), a început un turneu internațional feminin de handbal. Selecționata de tineret a României a debutat victorioasă, învingînd cu scorul de 6—2 (4—2) formația cehoslovacă Sparta Praga. In cel de-al doilea joc, tinerele handbaliste române au obținut o nouă victorie, în- trecînd echipa Lokomotiv Rangsdorf (R. D. Germană) cu scorul de 8—1 (5—0). în drum spre Cetatea Nouă a Romanului, apar tîlhari. Dar ei sînt 
bătuți și căpetenia lor cade rănită de moarte. Ionuț o recunoaște, era 
Atanasie Alvanitul, omul de încredere al lui ’Alexandrel-Vodă.

— Să mărturisești cine le-a trimes la această faptă, îl îndemnă 
Jder.

— Mărturisesc cine m-a trimis la această faptă, ca să pălesc straja 
asta și să duc la mănăstire la Pingărați pe Doamnele Radului-Vodă. 
Pe cei care vor fi cu Domniile lor Doamnele, să-i stric fără să le iau 
viața ; asta a fost porunca.

Cu glasu-i răgușii, Alvanilul a rostit numele stăpînului ce la 
trimis.

PROGRAM MOBILIZATOR
DE MUNCAba-realizat în cincinal, are o ză riguros științifică, poate fi înfăptuit la timp, pas cu pas. Iată ideea principală tă de toți cei ce au vîntul, idee fondată te : mașini multe și bune pentru export, substanțiale la productivitatea muncii față de aceeași perioadă a anului 1965 (11,7 la sută), la producția globală (13 la sută), marfă (8,7 la sută) etc.Cu rezultate bune în întrecerea socialistă se poate mîn- dri și colectivul constructorilor de mașini din REȘIȚA. O veste sosită de curind ne a- nunță că și aici, pe cele 7 luni, au fost depășiți principalii indicatori din plan, rea- lizîndu-se o producție suplimentară a cărei valoare se cifrează la 24 milioane lei.O enumerare sumară a ficiențelor semnalate în ceastă perioadă (întîrzieri aprovizionarea cu scule 

materiale, nefolosir-ea integra-

susținu- iuat cupe fap- tot mai depășiri

de- a- în și

lă a capacității utilajelor, rebuturi în anumite sectoare) demonstrează însă că rezultatele din primul semestru ar fi putut fi Si mai mari. Inginerul Iosif Opriș, directorul general al uzinei, a arătat că au fost luate măsuri operative pentru înlăturarea unor asemenea lipsuri și că s-au tras concluziile cuvenite. Dar — s-a spus — pe viitor pot și trebuie complet evitate a- semenea minusuri și către a- cest scop au fost îndreptate toate eforturile din ultima vreme. Drept urmare 70 la sută din producția anului 1967 este în prezent contractată. O măsură bună în acest sens este aceea ca o mare parte din piesele turnate și forjate, necesare secțiilor de prelucrări pentru 1967, să fie realizate în ultimul trimestru din acest an. In același scop au fost stabilite de pe acum noi tehnologii ce se vor aplica în 1967 în mai toate sec
țiile.

Strădania constructorilor de mașini reșițeni e firească. Ei vor avea de realizat în cel de al doilea an al cincinalului o producție globală cu a- proape un sfert mai mare de- cît în 1965, iar pînă în 1970 cu aproape trei sferturi mai mult. Se vor construi, pentru prima dată în țara noastră, hidroagregate de mare putere ce vor lua drumul centralelor electrice de la Porțile de Fier și de pe alte ape curgătoare din țară. Turbo- agregate de peste 100 MW, compresoare de aer pînă la 100 m.c./minut, ca și multe alte mașini cu performanțe ridicate vor purta marca Uzinelor reșițene.La asemenea sarcini mărețe s-au referit în cuvîntul lor ing. Tiberiu Grecu, maistrul 
Teodor Borm, Gheorghe Radu și alții.O caracteristică a luărilor de cuvînt in cadrul dezbaterilor cu privire la prevederile cincinalului a fost sesizarea direcțiilor principale către care colectivele respective trebuie să-și îndrepte pe viitor atenția. Propunerile, sugestiile lor au fost cuprinse în planuri precise de măsuri tehni- 
co-organizatorice.

In umbra chiliei se deslușesc taine mari,
— Ascultă lonuț, grăi blind arhimandritul, totdeauna ai fost bun 

la ceva Măriei Sale, iar Măria Sa a cunoscut multe fapte săvîrșite de 
tine, pentru că le-a văzut singur, ori pentru că a fost cine să i Ie 
aducă la cunoștință. Tu n-ai știut pînă acuma că s-a aliat cineva lingă 
Vodă, care a privegheat ființa ta cu luare aminte.

Ionuț află despre legătura de sînge dintre el și arhimandrit, fiind 
el, fiul lui Manole Păr-Negru și a] Oanei, sora lui Amiiiohie Șendrea, 
despre planurile de răzbunare ale iui Alexandrel-Vodă și despre un 
drum lung în țări străine pe care Ionuț avea să-l facă în curind.Desene de MARIN PREDESCU

(VA URMA)
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Prin telefon de la Copenhaga
Năzuințe comune

Este oare Copenhaga acel oraș încîntător și interesant pe 
care ți-I recomandă danezii ? Da, el îți oferă aspecte dintre 
cele mai variate, care te fac să confirmi asemenea păreri : 
o dezvoltare urbanistică realizată cu mult gust și pricepere, 
o așezare pitorească în cadrul unei insule în care verdeața 
și florile abundă în anotimpul cald activitate economică și 
comercială bine dezvoltată, o viață culturală și artistică re
marcabilă, o îmbinare armonioasă a unui trecut prestigios 
cu prezentul dinamic. Cei peste 1 300 000 locuitori ai orașu
lui, prin firea lor deschisă și veselă, adaugă un plus de bună 
dispoziție.

Aceste impresii sînt predominante și ele confirmă o părere 
de largă circulație : Danemarca este o țară al cărei popor 
dă dovadă de multă hărnicie și pricepere. Ca rezultat firesc 
— o dezvoltare multilaterală, relativ constantă, ale cărei 
efecte pozitive le întîlnești și în viața de zi cu zi.

Aici la Copenhaga, constați un interes vădit față de o evo
luție pozitivă și concretă a relațiilor cu alte țări, din vest 
sau din' est. Se caută în deosebi puncte de vedere comune 
în dezvoltarea colaborării europene între state.

In acest cadru cuprinzător sînt privite și relațiile cu 
România. Oameni de cultură și de știință, reprezentanți ofi
ciali, apreciază că există posibilități concrete de dezvoltare 
a relațiilor existente cu țara noastră. România devine tot 
mai cunoscută în Danemarca, și după cum se poate con
stata la fața locului, realizările sale în diferite domenii sînt 
apreciate, în mod deosebit acțiunile întreprinse pe plan in
ternațional în vederea normalizării relațiilor între țările 
europene.

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România este așteptată cu viu interes. Se fac ul
timele pregătiri pentru primirea oaspeților români. Vizita 
este considerată ca o expresie elocventă a năzuinței comune 
în vederea îmbunătățirii și consolidării bunelor relații dintre 
cele două țări. După cum se subliniază Ia Copenhaga, cele 
două țări — România și Danemarca -— se întîlnesc la nive
lul primilor miniștri, într-o preocupare comună de a contri
bui la normalizarea relațiilor dintre state și a vieții inter
naționale, la consolidarea păcii în lumea contemporană.

O preocupare vădită față de vizita premierului român se 
înregistrează în cercurile ziariștilor danezi, precum și la co
respondenții presei străine. Principalele ziare centrale da
neze — „Berlingske Tidende“, „Politiken", „Aktuelt“ „In
formation", „Land og Folk", Agenția de presă Ritzau și o 
serie de ziare de provincie au publicat fotografii și date 
biografice, au relevat personalitatea președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, precum și a ministrului de externe, Corneliu 
Măneseu. Vizita președintelui Consiliului de Miniștri al țării 
noastre va contribui, fără îndoială, într-o măsură însemnată, 
la apropierea și la o mai bună cunoaștere reciprocă a po
poarelor român și danez, Ia intensificarea colaborării fruc
tuoase, multilaterale — pe plan economic, cultural, științific 
etc. — pentru care există cele mai favorabile premise.

N. PUICEA

Vizita 
delegației 

M. A. N. 
in U. R. S. S.IALTA — 13. Trimisul special Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Gh. Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a părăsit simbătâ dimineața Leningradul conti- nuîndu-și vizita în Uniunea Sovietică. Oaspeții români au fost conduși la aeroport de G. Romanov, secretar al Comitetului regional Leningrad al P.C.U.S., A. Sizov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Leningrad, de deputați și reprezentanți ai oamenilor muncii.în aceeași zi, delegația română a sosit pe calea aerului la Simferopol, în Crimeea. La sosire erau prezenți A. Moiseev, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului regional Crimeea, deputat în Sovietul Suprem al R.S.S. Ucraina, E. Zakutnaia, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., M. Lozovoi, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Simferopol, I. Karoli, președinte al Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Ialta.De la aeroport, delegația română a plecat la Ialta, stațiune balneo-climaterică situată pe litoralul Mării Negre. La hotel „Ucraina", oaspeții au luat parte la o masă oferită de Comitetul Executiv al Sovietului regional Crimeea, Ia care A. Moiseev, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului regional Crimeea și Gh. Necula au rostit toasturi.

Cambodgia a anulat 
vizita lui Harriman

După ce a luat cunoș
tință de declarațiile fă
cute de Departamentul 
de Stat și misiunea ame
ricană la Saigon în legă
tură cu atacarea satului 
cambodgian ThlokTrach 
de către aviația america
nă, prințul Norodom Sia
nuk a anunțat anularea 
vizitei lui A. Harriman, 
ambasador itinerant al 

Cambodgia,
prevăzută pentru luna 
septembrie.Relevînd că această vizită fusese stabilită la cererea părții americane, prințul Sianuk a afirmat că este grav faptul că guvernul S. U. A. a transmis „profundele lui regrete" victimelor atacului, diplo-

S.U.A. în

mâților și observatorilor internaționali — aflați aici pentru a constata care este adevărul în problema incidentelor militare de la frontiera cambodgiano—sud-vietnameză, omițînd să prezinte aceste „regrete", principalului interesat — guvernului cambodgian.Norodom Sianuk și-a exprimat, de asemenea, nemulțumirea față de faptul că S.U.A. folosesc hărți ale Vietnamului de sud în care sînt cuprinse nu numai cîteva insule cambodgiene revendicate de guvernul de la Saigon, dar și o serie de sate cambodgiene nerevendicate în mod oficial și că în acest fel, sînt încurajate agresivitatea și expansionismul militariștilor de la Saigon.
Atacuri surpriză

ale patrioților sudvietnamezi
Pe frontul sud-vietna- 

mez patrioții continuă 
cu succes tactica atacu
rilor surpriză.După cum menționează de la Saigon corespondentul agenției France Presse, vineri dimineața un grup de 15 patrioți au atacat prin surprindere punctul de comandament al operației Colorado, situat la trei km de Tam Ky. Numeroși americani au fost răniți. Se menționează, de asemenea, pagube importante provocate bazei de elicoptere din apropiere.Referindu-se la victoriile dobîndite de patrioți în cursul lunii iulie în diferite regiuni sud-vietnameze, agenția V.N.A. relatează că în provincia Quang Ngai au fost scoși din luptă peste 1274 de militari a-

mericani și saigonezi. în același timp au fost distruse sau avariate numeroase vehicule militare americane sau saigo- neze, 9 avioane au fost doborî- te, iar o mare cantitate de arme și muniții a fost capturată.
Purtătorul de cuvînt al Depar

tamentului de Stat al S.U.A. a 
confirmat vineri că Pentagonul a 
autorizat pe comandanții trupelor 
americane dislocate în Vietnamul 
de sud să pătrundă pe teritoriile 
țărilor vecine „pentru a asigura 
securitatea trupelor lor”. Noile 
„precizări” sînt puse în legătură 
cu intențiile cercurilor Pentagonu
lui de a extinde conflictul din 
Vietnam în întreaga Asie de sud- 
est. Pînă în prezent, relevă agen
ția France Presse, aceastj autori
zație s-a aplicat în cazul Cambod- 
giei.

o situație care le scapă de

Adenul a capatat in ultimele zile aspectul unei forță-, 
rețe. A fost proclamată starea excepțională. Multe din 
străzile marelui oraș sînt împînzite cu baraje de sîrmă 
ghimpată. Unități britanice patrulează zi și noapte. 
Arestările în rîndurile populației se țin lanț. într-o 
încercare, autoritățile engleze caută să înăbușe mișcarea 
de eliberare, să controleze 
sub control.

Ziua națională a Republicii Congo (Brazzaville)

Imagine a orașului Brazzaville

PE
SCURTDUPĂ CUM transmite A.D.N., cu prilejul împlinirii a cinci ani de la adoptarea măgurilor de apărare la granița R.D. Germane cu Berlinul occidental, la Berlin a avut loc o paradă a gărzilor muncitorești și Armatei naționale populare și un miting la care a luat cuvîntul Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane. în prezent, a spus Walter Ulbricht, problema principală este organizarea de tratative între guvernele celor două state germane, între guvernul R.D. Germane și Senatul vest-berlinez, în vederea normalizării relațiilor dintre ele, și într-o perioadă ulterioară, pentru realizarea unei confederații a celor două state germane. _______________

La 15 august în Republica Congo (Brazza
ville) se sărbătorește Ziua națională. Tine
retul și poporul nostru urmăresc cu viu inte
res progresele dobindite de această țară in 
anii care au trecut de la proclamarea inde
pendenței sale. Congo (Brazzaville) a obținut 
succese în domeniul dezvoltării economice, 
culturale și sociale. Pentru asigurarea eco
nomiei cu cadrele necesare, Adunarea Națio
nală a adoptat o lege privind organizarea in- 
vățămintului. Potrivit acestei legi, învăță- 
mintul va fi gratuit și se va desfășura nu
mai în instituții de stat. Generația tinără a 
republicii își unește eforturile cu întregul

popor pentru a apăra și consolida indepen
dența națională.

Pe plan extern, Republica Congo (Brazza
ville) militează pentru întărirea unității a- 
fricane, pentru consolidarea relațiilor de prie
tenie cu toate statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor. Guvernul de la Brazzaville se 
pronunță pentru apărarea păcii în lume, pen
tru dejucarea uneltirilor colonialismului și 
imperialismului.

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii 
Congo (Brazzaville) poporul și tineretul ro
mân urează poporului și tinerei generații din 
această țară, noi succese pe drumul înfloririi 
patriei sale.

O PUTERNICĂ explozie a avut 
loc sîmbătă noaptea In cartierul 
saigonez unde locuiește Nguyen 
Cao Ky. După cum menționează 
agenfia Associated Press, asupra 
reședinței primului ministru sud- 
vietnamez a fost lansată o mină 
de către „persoane necunoscute".

1NTR-UN interviu acordat sîm- 
bătj ziarului hamburghez ,,Die 
Welt”, Kurt Schmucker, ministrul 
vest-german al economiei, a subli
niat că economia R.F.G. are nevoie 
de o intensificare a exporturilor. 
In acest scop, el a preconizat o 
politică de credite „mai flexibilă”. 
El a anunțat că ministerul său 
studiază în prezent posibilitățile 
unui regim „mai elastic" al credi
telor de export garantate de stat, 
fără să facă precizări.

Însemnări din ungaria

Peisaj industrial ia Dunaujvaros

O modestă așezare de pes
cari, înfiripată pe malul Du
nării, a fost tulburată de a- 
pariția unor tineri zgomotoși. 
Băiețandrii aceia neobosiți e- 
rau geologi, ingineri și arhi- 
tecți. Au cercetat solul, sub
solul, au întocmit schițe, apoi 
planuri, după care au dispă
rut. Liniștea părea să revină 
în satul pescăresc. Dar, pe ne
așteptate, s-a produs o inva
zie de proporții : autocamioa
ne cu oameni și materiale. Cu 
o repeziciune care uimea pe 
localnici s-au construit barăci 
și magazii. Satul a devenit un 
uriaș șantier. Un șantier ves
tit în Ungaria și chiar peste 
granițele ei.

Ziarele din anii aceia au în
gălbenit in colecții, dar amin
tirile se păstrează proaspete. 
S-au scurs aproape 16 ani și 
pe locul șantierului de atunci 
se află impunătorul Dunauj
varos. Băiețandrii de odinioa
ră, zgomotoși și veseli, au de
venit oameni maturi, cunos- 
cuți și respectați. Figurile lor 
au dobîndit o expresie mai 
severă. Tinerii care mînuiau 
sapa și tirnăcopul sînt ingi
neri, tehnicieni, muncitori ca
lificați, au familiile lor și lo
cuiesc într-un oraș pe care au

încetat de a-1 mai numi nou. 
Șantierul din 1949, șantierul 
marilor entuziasme și al că- 
lirii de caractere, aparține u- 
nei istorii proaspete și pline 
de farmec. Orașul și marele 
combinat siderurgic stau măr
turie a ceea ce au fost capa
bile să realizeze forțele unei 
generații, căreia socialismul 
i-a dat aripi puternice. Satul 
de pescari a rămas stingher, 
ca o prezență desuetă, în ve
cinătatea orașului cu linii mo
derne care crește în înălțime 
și eleganță. Dunaujvaros are

gust, autoritățile britanice 
luaseră noi măsuri drastice 
(restricții de circulație, con
trolul militar la toate trans
porturile etc.) patrioții au 
distrus principalele conducte 
de petrol care alimentau 
rafinăria engleză din portul 
Aden. La 7 și 8 august au 
fost aruncate în aer mari re
zervoare de petrol.

Corespondentul
TRIBUNE scria zilele 
din Aden: „Situația 
un nemaiîntâlnit grad
cordare. Fiecare pas al solda
tului britanic pe străzile ora
șului este sinonim 
vieții. Orice englez

Adenul este aproape ulti
ma dintre acțiunile de arier
gardă care au preocupat Ma
rea Britanie în perioada de 
după cel de-al doilea război 
mondial și care au constituit 
pentru o generație întreagă de 
britanici constantele politicii 
externe a țării" — scrie ziarul 
THE GUARDIAN referindu- 
se, în termeni diplomatici, Ia 
strădaniile Londrei de a-și 
menține dominația în ultimele 
baze de sprijin ale fostului 
său imperiu colonial.

Problema Adenului, terito
riu de mare importanță eco- 

și strategică, constituie 
1 nevralgic al politicii 

engleze în zona Orientului 
arab. Grupările politice din 
Aden sînt ostile integrării te
ritoriului respectiv în actuala 
Federație a Arabiei de sud, 
creație neocolonialistă domi
nată de diverși prințișori feu
dali, strins legați de cercurile 
colonialiste. Această poziție 
anticolonialistă a grupărilor 
politice adenite a determinat 
Anglia să suspende anul tre
cut guvernul local și să pre
dea întreaga administrare a 
orașului și a zonei înconjură
toare în mîinile autorităților 
britanice.

In fond, 
ciocnirea 
aspirațiile 
reală ale poporului din Aden 
și tendința Londrei sintetizată 
plastic prin faimoasa 
„a pleca pentru a 
Manevrelor britanice 
măresc să asigure, 
„Federație" cu independență 
fictivă, perpetuarea dominați
ei Londrei în Arabia de sud, 
populația acestei regiuni le 
opune o luptă dîrză pentru 
deplină independență.

Știrile ce ne parvin 
din Arabia de sud 
latează despre ciocniri 
manente între detașamentele 

l organizate de 
Frontul Național de Eliberare 
și unitățile britanice. Aseme-

nea detașamente acționează 
din Lahej, în munții Radfan 
din centrul așa-numitei „Fe
derații" și pînă Ia extremi
tatea estică a Hadramautu- 
lui, la granița cu Mascat și 
Oman. Din detașamentele for
țelor de eliberare fac parte 
muncitori de la instalațiile
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Frontul Nați
I

Plenara C. C.
al P. C. ChinezPEKIN 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția China Nouă, la 12 august a avut loc la Pekin cea de-a 11-a plenară a C.C. al P.C. Chinez prezidată de Mao Tze-dun, președintele C.C. al P.C. Chinez.Plenara a iC.C. vire rală sînt în domeniul culturii în noua etapă a revoluției socialiste din China. Printre altele, hotărîrea se referă la reforma învățămîntului, organizarea educației socialiste și combaterea culturii burgheze.De asemenea, participanții au aprobat hotărîrile măsurile adoptate de roul Politic al C.C. al Chinez în perioada care a cut de la cea de-a 10-aa C.C. al P.C. Chinez, a avut loc în septem- 1962.

al P.C.la marea revoluție cultu- a proletariatului", în care trasate o serie de sarcini
este vorba aci de 

inevitabilă dintre 
de independență

formulă 
rămîne". 
care ur- 
printr-o

nară care brie
ȘiBi- P.C. tre- ple-

zilnic 
re- 

per-

5 dolari pentru Wilson
Primu! ministru canadian, Lester Pearson, a expediat omologului 
britanic, Harold Willson, un cec In valoare de... cinci dolari,său 

reprezentând miza pariului pe care cei doi prim-miniștrii l-au făcut 
cu ocazia finalei campionatului mondial. Pearson pariase 5 dolari 
pe echipa Republicii Federale Germane, dar în același timp și-a ex
primat speranța că va cișliga echipa Marii Britanii, ceea ce îi va 
da prilejul să contribuie cu cinci dolari la „soluționarea 
balanței de plăți britanice".

Purtători de cuvînt ai guvernului canadian au spus că 
Willson nu a făcut cunoscut dacă va accepta sau nu cei 
lari ai lui Pearson, dar acesta din urmă a hotărit totuși 
tească datoria.

de oțel" a Ungariei. In urmă 
cu cîteva luni, odată cu intra
rea în funcțiune a laminorului 
la rece s-a încheiat impună
toarea construcție a combina
tului siderurgic, operă care a 
necesitat un deceniu și jumă
tate de neobosite eforturi. Ha
la laminorului are dimensiuni 
puțin obișnuite : zece terenuri 
de fotbal ar încăpea cu ușu
rință. Laminorul produce a- 
nual 250 000 tone de laminate.

De la Dunaujvaros provine 
aproape jumătate din produc
ția de oțel a Ungariei. Despre

lelor înalte. In tabloul 
dustrial al orașului se înscrie 
și fabrica de celuloză din paie. 
Inițial, celuloza părăsea ora
șul îndreptîndu-se spre fabri
cile de hîrtie amplasate în di
ferite părți ale țării. Intrarea 
în funcțiune, în acest an, a 
unei fabrici de hîrtie rezolvă 
problema : celuloza trebuie să 
parcurgă doar un drum de 
cîteva sute de metri, pînă la 
fabrica vecină...

Să adăugăm la capitolul in
dustrie și „fabrica de case". 
Orașul cunoaște o extindere

VÎRSTA ÎMPLINIRILOR
in acest moment 45 000 locui
tori. Natalitatea cunoaște rit
muri înalte în orașul de pe 
Dunăre. Statisticienii au sta
bilit că aproape o pătrime din 
locuitori s-au născut în 
Dunaujvaros. Pretutindeni te 
întâmpină copiii. Pe străzile 
largi, bogate in verdeață, îi 
întîlnești plini de voioșia ce 
înfrumusețează anii unei co
pilării ce se împlinește într-un 
oraș a cărui cronică au scris-o 
chiar părinții lor. Ei cresc o- 
dată cu orașul acesta de o im
presionantă vitalitate.

Despre Dunaujvaros s-a 
scris deseori că este „inima

oțelul din marele combinat 
dunărean au mai scris și alți 
călători prin partea locului. 
Dar o trăsătură interesantă 
este aceea că orașul începe 
să capete caracterul unui cen
tru industrial al cărui renu
me nu se limitează la side
rurgie. In ceasurile dimineții, 
bărbații se îndreaptă spre 
combinat, iar soțiile lor (fireș
te, nu este vorba de o împăr
țire riguroasă), spre întreprin
derile industriei ușoare. Fostul 
atelier de practică al școlii 
tehnice de siderurgie adăpos
tește o filatură. O fabrică de 
lenjerie are vecinătatea furna-

ziarului 
trecute 
a atins 
de în-

cu riscul 
manifestă

Un fals
paradox

portuare și petroliere din 
Aden, țărani și chiar ofițeri și 
soldați ai armatei marionetă 
a „Federației" care dezertea
ză cu arme cu tot.

Potrivit datelor 
de Frontul Național de Elibe
rare din Arabia de sud, tru
pele britanice și unitățile ma
rionetă locale au pierdut în 
ultimii trei ani aproximativ 
1 000 de oameni și 37 avioane 
și elicoptere.

In ce privește Adenul, e 
concludentă cifra statistică 
furnizată de agenția engleză 
REUTER : în perioada iunie 
1965—iunie 1966 au fost în
registrate peste 1000 de 
atentate și acțiuni „subversive" 
anti-britanice (in medie cam 
trei pe zi). La numai cîteva 
ore după ce, în ziua de 6 au-

publicate

e vorbamari temeri cind 
să-și părăsească locuința. De 
la atentatele cu grenade s-a 
ajuns la veritabile ambuscade 
organizate de rebeli (patrioți 
n.n.)... Pare paradoxal și uimi
tor, dar cu cit concentrarea 
de trupe aduse din metropolă 
a crescut, securitatea și sta
bilitatea britanică în Aden a 
devenit mai precară".

Paradoxul evocat de cores
pondentul britanic este, evi
dent, un fals paradox. Nici un 
fel de concentrări de trupe 
nu poate și nu va putea frîna 
un proces firesc : creșterea, 
intensificarea luptei poporu
lui din Aden ca și 
ga Arabie de sud 
bertate, pentru 
independenței.

din întrea- 
pentru li- 
dobîndirea

EM. RUCĂR

Aniversarea independenței

Pakistanului

premierul 
cinci do- 
să-și plă-

deficitului

pe care o certifică străzile noi 
care îmbogățesc nomenclato
rul urban. Amploarea cons
trucției obligă la o utilizare 
pe scară largă a elementelor 
prefabricate. Proiectele de vii
tor prevăd ca Dunaujvaros 
să-și mărească populația pină 
la 65 600 locuitori. Deci, con
structorii nu-și pot face încă 
bagajele. Prezența lor mai este 
necesară la Dunaujvaros des
pre care un coleg de breaslă 
afirma că este „decanul de 
vîrstă al orașelor noi" din 
Ungaria.

M. RAMURĂ

Pe o stradăLa 14 august, poporul pa
kistanez sărbătorește Ziua in
dependenței.

In anii care au trecut de la 
acordarea independenței, po
porul pakistanez a depus efor
turi pentru lichidarea grefei 
moșteniri coloniale, pentru 
dezvoltarea economică, cultu
rală și socială a țării.

In trecut, industria era ine
xistentă, iar. în agricultură do
minau rc'ațiile feudale. ■ Pri
mul plan cincinal, intrat în 
vigoare în anul 1955, a început 
să pună bazele unei industrii 
proprii. Cel de al doilea și al 
treilea plan cincinal (în curs 
de realizare) au contribuit la 
construirea mai multor obiec
tive industriale, în special hi
drocentrale.

Relațiile dintre Republica

din Karaci

Socialistă România și Pakis
tan cunosc o dezvoltare conti
nuă. In anul 1964 a fost sem
nat un acord comercial romă- 
no-pakistanez. Vizita delega
ției guvernamentale române 

■în Pakistan, a adus o contri
buție însemnată la dezvoltarea 
relațiilor între cele două țări. 
După cum se știe, cu acest 
prilej cele două guverne au 
hotărit să stabilească relații 
diplomatice la nivel de amba
sadă, precum și căutarea în 
continuare de noi posibilități 
pentru a lărgi domeniile co
laborării economice și comer
ciale.

Cu prilejul marii sărbători 
a Pakistanului, poporul și tineretul țării noastre, transmit 
poporului și tineretului pa
kistanez urări de prosperitate.
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