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Hunedoara. Se urmăreștel 
proba Ia o nouă șarjă de oțel.
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Lucrări
de extindere
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Valea Trofușului, imagine vie
a roadelor industrializării

nou reîntilnire cu lo- 
orașului Gheorghe

...Din 
cuitorii 
Gheorghiu-Dej, cu ospitalitatea 
lor.

în această atmosferă de săr
bătoare are loc un mare mi
ting. Vastul bulevard al Repu
blicii s-a transformat, cale de 
cîțiva kilometri, într-un imens 
amfiteatru unde alături de lo
cuitorii orașului, se află mii 
de cetățeni din împrejurimi.

în cuvîntul său, primul se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Alexandru 
Plopeanu a spus :

Raportăm cu mîndrle că 
fabricăm mărfuri în valoare 
de peste 3 miliarde de lei a- 
nual, ceea ce reprezintă 25 la 
sută din întreaga producție 
industrială a regiunii Bacău.

Vorbitorul a înfățișat apoi 
condițiile de trai create lo
cuitorilor în acest nou oraș, 
în încheiere, el a spus : 
în noua biografie a orașului 
nostru, în tradiția sa 
prinde contur o dată cu dez
voltarea acestei așezări — 
simbolice pentru România 
socialistă — vizita dumnea
voastră va rămîne ca o pagi
nă memorabilă, generatoare 
de elanuri patriotice.

A luat apoi cuvîntul pro
fesoara Rodica Epure, care a 
adus un cald salut de 
venit în numele 
lor din orașul

Adresîndu-se lor la miting.
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tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a sa
lutat în numele Comitetului 
Central al P.C.R. și al guver
nului pe locuitorii orașului 
Gheorgljiu-Dej, ai raionului 
Tg. Ocna.

în vizita pe care o facem în 
regiunea Bacău, a spus vor
bitorul, am ținut să începem 
cu orașul dv. și cu combina
tele construite pe Valea Tro- 
tușului, deoarece aici se o- 
glindesc cel mai bine efortu
rile făcute de partidul nostru 
pentru industrializarea so
cialistă a României.

Nu cu mulți ani în urmă, pe 
această vale se practica nu
mai agricultura, pe locul a- 
cesta era satul Onești, cu o 
populație de cîteva mii de lo
cuitori ; în general, regiunea 
Bacău era o regiune slab dez
voltată. Tot ceea ce s-a con
struit pe această vale este ro
dul eforturilor clasei munci
toare, țărănimii, intelectuali
tății, ale întregului nostru 
popor, și oglindește justețea 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru de indus
trializare socialistă a țării, 
de ridicare și dezvoltare in
dustrială a tuturor regiunilor 
patriei noastre.

Ca șl combinatele unde lu
crează mii și mii de munci
tori, ingineri și tehnicieni, o- 
rașul dv. este un oraș nou. un 
oraș despre care se poate spu
ne, pe drept cuvînt. că este un 
oraș socialist, în care oame
nii muncii au condiții bune de 
locuit și de viață. Aceasta re
flectă grija, preocuparea con
tinuă a partidului și guvernu
lui patriei noastre ca, pe mă
sura dezvoltării economiei, să 
se asigure condiții de viață 
din ce în ce mai bune pentru 
făuritorii socialismului, pen
tru făuritorii tuturor bunu
rilor materiale și spirituale 
ale patriei noastre socialiste.
• Peste tot am putut vedea en-

tuziasmul cu care oamenii 
muncii de aici înfăptuiesc poli
tica partidului, elanul cu care 
se înfăptuiesc Directivele tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului privind dezvoltarea 
industriei, în cadrul căreia chi
mia ocupă un loc de seamă. 
Iar combinatele din Borzeștî și 
orașul Gheorghiu-Dej au un 
loc important în cadrul chi
miei din România, Rezultatele 
obținute sînt în general bune și 
aș dori încă o dată să vă fe
licit pe toți pentru succesele 
obținute pînă acum.

Desigur, tovarăși, nu putem 
să nu relevăm că s-ar putea 
face mai mult, că în aceste 
combinate moderne există 
încă rezerve mari și trebuie 
depuse eforturi pentru per
fecționarea continuă a pro
ducției, pentru a realiza pro
duse de calități din ce în ce 
mai înalte, la nivelul 
selor similare de pe 
mondială. Numai așa 
sele noastre vor putea
trundă în cît mai multe țări 
din lume. Trebuie să perfec
ționăm continuu utilajele, să 
dezvoltăm cercetarea știin
țifică legată de producție. Noi 
avem în primele 8 luni rezulta
te bune. Măsurile luate de par
tid și de guvern, elanul cu 
care întregul popor înfăptu
iește hotărîrile adoptate de 
Congresul al IX-lea al parti
dului sînt o dovadă că aceste 
hotărîri pot fi nu numai înde
plinite, dar chiar depășite si 
sîntem convinși că și dv.. vă 
veți aduce contribuția la rea
lizarea istoricelor hotărîri ale 
Congresului partidului.

Ne reamintim că la Bor
zești, cu veacuri în urmă, s-a 
născut și, după cîte spune is
toria, a copilărit marele voe- 
vod 
ind 
tria 

mai 
bine să prețuim trecutul, 
acei care și-au adus de-a lun
gul timpurilor contribuția la 
formarea statui uj român. 
Munca și lupta de secole a 
poporului, a celor mai înain
tați fii ai săi au creat condiții 
ca noi să putem asigura dez
voltarea României, să făurim 
în patria noastră socialismul 
— o viață așa 
poporul nostru 
pendent.

Tot ceea ce 
varăși, 
obținem în toate domeniile 
activitate, în industrie, în 
gricultură, în dezvoltarea ști
inței, învățămîntului, a cul
turii, întăresc forța Româ
niei socialiste, ridică capaci
tatea economică, politică și 
militară a țării noastre și 
aduc o contribuție de preț la 
întărirea sistemului mondial 
socialist din care face parte 
țara noastră. De aceea, rea- 
lizînd sarcinile puse de 
Congresul al IX-lea, dezvol- 
tînd națiunea noastră 
cialistă, îndeplinindu-ne 
datoririle patriotice față 
țara și de poporul nostru, 
îndeplinim în același timp 
îndatorirea intemaționalistă 
de a ne aduce contribuția la 
victoria cauzei păcii și socia
lismului în întreaga lume.

Cuvîntarea tovarășului Ni- 
eolae Ceaușescu a fost subli
niată în repetate rînduri cu 
aplauze și urale.

Ștefan cel Mare. Constru- 
socialismul, ridicînd pa- 
noastră pe culmile celei 
înaintate civilizații, este 

pe
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In mijlocul oamenilor muncii Pe întreg parcursul vizitei, oamenii muncii, din regiunea Ba
cău au făcut conducătorilor de partid și de stat o caldă primire

La Fabrica de mase plas
tice „Viitorul" din Oradea, 
sînt în curs de execuție impor
tante lucrări de extindere. S-a 
terminat construirea primei 
hale moderne care are o su
prafață productivă de 4 00U 
m.p. O hală identică va fi con
struită în cursul anului viitor. 
Valoarea lucrărilor de investi
ții ce vor fi realizate aici în 
cursul cincinalului ajunge la 
25 milioane lei. Ele vor avea 
ca urmare dublarea producției 
fabricii și lărgirea gamei sor
timentelor.

C. BEJAN

In regiunea lași

I
i

Un colocviu despre condiția 
tînărului fruntaș, despre 
posibilitățile și problemele 
specifice ridicate în drumul 
spre titlul de fruntaș, l-am 
realizat discutînd cu mai 
mulți tineri, care poartă a- 
cest titlu.

Primul interlocutor este son
dorul Ion Alecu de la Schela 
Boldești.

— Știm că sinteți fruntaș în 
producție lună de lună de mai 
mulți ani. Ce calități conside
rați că trebuie să posede un 
tînăr pentru a se urca pe 
această treaptă ?

— După mine, sau cel puțin 
în cazul nostru, al sondorilor, 
problema principală este in
tuirea fenomenelor din adine.

— Adică ?
— Să fiu mai concret. Cu

noașterea și manipularea per
fectă a instalațiilor nu în
seamnă neapărat asigurarea 
unei producții sporite. Trebuie 
cunoscută 
a rocilor 
pentru a 
productiv, 
metode.

— Deci, 
cunoaștere 
nomenelor 
logic.

— Subscriu acestei formu
lae CHIRIC

(Continuare tn pag. a W-a)

firea zăcămintului, 
îmbibate cu țiței 

se crea un regim 
aplicînd diferite

militați pentru o 
in adîncime a fe- 
procesului tehno-

Cu cinci zile înainte

de
Pregătirlle pentru ca 

liu a deschiderii

re- 
aș- 
cu 

no-

•
 cursurilor să găsească 
fiecare scoală pusă 
bine la punct, se a- 
propie de sfirșit. Pes
te tot in regiunea Iași, 
manualele școlare, 
partizate pe școli, 
teaptă „întîlnirea" 
elevii. Majoritatea
ilor cadre didactice — 
absolvenții de anul a- 
cesta a institutelor de 
învățămînt superior — 
sînt prezente la 
turi. Lucrările de 
parații capitate 
curente ale unităților 
școlare, ca și lucrările 
de construcții pe mul
te din șantierele noi
lor școli au fost în
cheiate în bună parte.

pos- 
re- 
și

15 septembrie
Celor peste 28 000 de 
elevi din raionul Paș
cani li se vor oferi a- 
nul acesta încă 24 săli 
de 
prin 
tară 
tori,
Și 
ceeași surpriză plăcu
tă îi așteaptă și pe e- 
levii din raionul Huși, 
care vor beneficia, în 
acest an de 22 săli do 
clasă în plus 
anul trecut.

Surprizelor 
li se mai

clasă, construite 
contribuția volun- 
în satele Vînă- 
Cristești, Brăiești 

Dumbrăvești. A-

fată de

plăcute 
adaugă, 

însă, din păcate, și cî- 
teva mai puțin îmbu
curătoare. Astfel, da
torită unor neglijente 
și tergiversări, a apli
cării unor măsuri ne-

corespunzătoare, lice
ul pedagogic din Iași 
ca si școlile din sate
le Fîntinele și Frumu
șica din raionul Hîr- 
lău, Victoria și Po
pești, raionul Iași, Te- 
ișorul și Solești, raio
nul Vaslui, sînt încă 
în situația de a nu-și 
putea deschide porțile 
la 15 septembrie. Se 
cere, așadar, un efort 
în plus atît din partea 
șantierelor angajate în 
construcții școlare, cit 
si a sfaturilor popu
lare, un efort la care 
factorii de răspundere 
trebuiau să se gindeas- 
că din timp pentru a 
nu se intirzia inau
gurarea noilor școli. 
(1. Chiriac).

După miting, conducătorii 
de partid și de stat sînt înso
țiți pînă dincolo de hotarele 
orașului de bucuria locuitori
lor care aclamă, opresc co
loana de mașini de nenumă
rate ori pentru a strînge 
mina conducătorilor iubiți 
sau pentru a ridica în brațe 
un copilaș, ca acesta să ofere 
cu mîna lui o floare oaspeți
lor.

Drumul continuă pe Valea 
Trotușuluj spre Adjud.

Coloana de mașini urmează 
acum șoseaua care însoțește 
Trotușul, îndreptîndu-se spre 
Adjud.

De aici înainte se desfășoa
ră perspectiva șesului, cu 
sate mîndre și bogate care 
cunosc din plin înnoirile ani
lor noștri. Sutele de case noi 
au fost împodobite sărbătoreș
te. La răspîntii au fost or
ganizate standuri cu produse 
din rodul acestei toamne. 
Gospodarii caselor de pe șo
sea opresc mașinile, îi invită 
pe oaspeți să guste din roa
dele acestei toamne îmbelșu
gate. Chiar Ia ieșirea din 
oraș, gospodina Maria Ignat 
oferă tovarășului Ceaușescu 
și celorlalți oaspeți să guste 
un pahar din vișinata abia 
preparată. Aceleași gesturi 
de ospitalitate, revărsate din 
prea plinul inimii se îngemă
nează pretutindeni cu ura
rea : „Să ne trăiți ani mulți, 
dragi tovarăși l“, și cu che
marea : „Mai poftiți pe la 
noi, vă așteptăm oricînd cu 
drag".

în apropiere de comuna 
Căiuți, ciobani aflați cu oile 
pe coasta dealurilor de lîngă 
șosea, sună prelung din bu
cium, vestind parcă întregii 
văi sosirea oaspeților dragi.

Am intrat în raionul Ad
jud. Cîteva zeci de călăreți, 
în frumoase straie locale, ri
sipiți pe dealurile Căluțului, 
străjuiesc arcul de triumf sub 
care oaspeții se opresc în a- 
clamatiile a mii de oameni.

Urează bun sosit tovarășii 
Constantin Secăreș, prim se
cretar al Comitetului raional 
P.C.R., și Nicolae Fekete, pre
ședintele Sfatului popular ra
ional. Ceremonia tradițională 
are, pe aceste locuri, un far
mec aparte. Bătrînul Alexan
dru N. Alecu și tînăra Elena 
Suditu oferă oaspeților pîine 
și sare. Doi pădurari aduc în 
dar podoaba codrului, doi pui 
de căprioară.

Oaspeții poposesc la Adjud. 
Tineri și tinere oferă, în semn 
de bun sosit, buchete de flori.

în aclamațiile mulțimii, con
ducătorii de partid și de stat 
se îndreaptă spre piața cen
trală a orașului.

Acest drum poartă însem
nele noului. In dreapta șl în 
stînga blocuri noi de locuințe 
demonstrează că și acest o- 
raș, altădată uitat, a fost che
mat la viață nouă. Pe marginea 
șoselei sute și sute de băieți și 
fete au încins un dans al cărui 
lanț se întinde pe sute de me
tri. Coruri și fanfare cîntă 
atît de îndrăgitele „Trandafir 
de la Moldova" și „Moldova 
mea întinerește".

Aici are loc un miting, la 
care iau parte peste 20 000 de 
oameni, sosiți din toate colțu
rile raionului.

Tov. Constantin Secăreș 
deschide mitingul, relevînd în 
cuvîntul său că meleagurile 
raionului ai căror dragi 
oaspeți sînt conducătorii de 
partid și de stat devin an de 
an tot mai rodnice, profilîn- 
du-se în viitor ca o importan
tă bază agricolă și pomiviti- 
colă.

Despre hărnicia cooperatori
lor de pe întinsul raionului 
vorbește Ion Dascălu, pre
ședintele cooperativei agricole 
de

I

I
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Tovarășului TODOR JIVKOV 
prim-secretar al Comitetului Centrat 

al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV 
președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Con

siliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, ai poporului român și al nostru personal, transmitem Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare șl 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, poporului bulgar 
și dumneavoastră personal un salut frățesc șl felicitări cordiale cu prilejul 
celei de-a XXH a aniversări a victoriei revoluției socialiste.

Realizările de seamă doblndite de poporul frate bulgar, prin munca 
sa creatoare, sub conducerea Încercatului Partid Comunist Bulgar în opera 
de construire a socialismului, în făurirea unei industrii moderne, în dez
voltarea agriculturii, științei și culturii, în ridicarea bunăstării sale umplu 
de bucurie inimile oamenilor muncii din Republica Socialistă România,

Constatăm cu satisfacție că între Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria, între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar s-au statornicit relații de strînsă prietenie și colaborare 
multilaterală, bazate pe principiile marxlsm-lenlnlsmulut și Internaționa
lismului socialist. Stntem ferm încredințați că prietenia și solidaritatea fră
țească româno-buigară se vor întări și dezvolta cu succes șl în viitor, în 
interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării co
muniste internaționale, al cauzei păcii și socialismului.

Cu prilejul acestei mari sărbători, urăm Partidului Comunist Bulgar, 
poporului bulgar și dumneavoastră personal noi succese în activitatea 
consacrată înfloririi Bulgariei socialiste, Instaurării unei păci trainice Și 
colaborări rodnice în Balcani și în întreaga lume.

Tovarășului KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea,

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

PHENIAN
Dragi tovarăși.

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului coreean, a 18-a aniversare a 
creării Republicii Populare Democrate Coreene, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român șl al nostru 
personal, vă transmitem dv. și prin dumneavoastră Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Ca
binetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene și întregu
lui popor frate coreean cele mal cordiale felicitări.

In cei 18 ani care au trecut de la crearea Republicii Populare Demo
crate Coreene, poporul coreean a obținui, prin munca sa plină de abne
gație, sub conducerea Încercată a Partidului Muncii din Coreea, succese 
remarcabile In dezvoltarea industriei și agriculturii, tn înflorirea științei, 
fnvățămîntului și culturii, în ridicarea nivelului său de trai. Poporul ro
mân se bucură din toată inima de succesele harnicului popor coreean în 
construirea socialismului.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea fermă că relațiile de prie
tenie trainică și colaborare frățească statornicite Intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Democrată Coreeană, între Partidul Co
munist Român și Partidul Muncit din Coreea pe baza principiilor marxism- 
ieninismului și internaționalismului socialist se vor întări și dezvolta con
tinuu, spre binele popoarelor român și coreean, al unității și coeziunii ță
rilor socialiste, al cauzei socialismului șl păcii în lume.

Participînd cu bucurie la marea dumneavoastră sărbătoare, urăm Par
tidului Muncii din Coreea, poporului coreean și dumneavoastră personal 
noi succese tn opera de făurire a societății socialiste, tn tntăptuirea aspi
rației naționale a poporului coreean — unificarea pașnică și democratică 
a patriei.

producție din Pufești. 
VICTOR BlRLĂDEANU 

ADRIAN IONESCU 
ALEXANDRU BRAD 
GHEORGHE BALTA 
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NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

CHIVU STOICA
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

CHIVU STOICA
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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CEI MAI mi
IMELECELALI
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Ca în fiecare parte a țării, 
raionul Bistrița oferă promo
ției de intelectuali care-și în
cepe acum activitatea în sate
le și comunele sale, condiții 
bune de muncă și posibilități 
nenumărate de afirmare pro
fesională.

Să-i luăm, de exemplu, pe 
cei mai tineri 
profesori. Mulți 
cele 13 localuri 
construite anul 
școli, cu 11 săli 
în construcție. Fie că amintim 
frumoasele 
și Prundul 
cele din 
Bîrgăului, 
tele, trebuie să adăugăm 
înzestrarea acestora cu 
terial didactic, cu mobilier, 
satisface tot mai mult cerin
țele impuse învățămîntului 
nostru de cultură generală. 
Numai anul acesta școlile din 
raion au fost dotate cu ma
terial didactic în valoare de 
aproape 700 000 lei, și mo
bilier în valoare de 1 500 000 
lei. Mijloacele audio-vizuale 
de care dispun școlile devin 
elemente importante ale pro
cesului de învățămînt. Nume
roase școli — și numărul lor 
e în continuă creștere — sînt 
înzestrate cu aparate de pro
iecție, cu televizoare, cu 
magnetofoane.

Și medicii care își vor în
cepe profesiunea în raionul 
nostru au condiții bune de 
muncă : cele 18 circumscrip
ții medicale, 8 case de naște
re, 3 spitale rurale, dispun de 
localuri corespunzătoare, 
aparatură 
anul acesta 
aparatură 
340 000 lei.

Așteptindu-i pe absolvenți, 
ne-am îngrijit de asigurarea 
unor bune condiții de viață. 
Președinții sfaturilor popu
lare, în raport cu numărul 
posturilor vacante din comună 
s-au îngrijit de locuințe, de 
posibilitățile de servire a me
sei. In unele comune 
cantine, în altele 
ționează pregătirea 
într-un singur loc pentru 
toate cadrele didactice, me
dici, ingineri. In localitățile 
de munte, s-a perfectat apro
vizionarea periodică cu pro
duse alimentare de bază.

Au apus vremurile cînd in
telectualul satului era osîn- 
dit să rămînă la nivelul pro
fesional pe care l-a cîștigat 
în facultate, să-și limiteze o- 
rizontul spiritual. Astăzi și în 
raionul nostru profesorii, me
dicii, inginerii se întîlnesc 
periodic în rodnice schimburi 
de experiență, la consfătuiri 
metodice. în raion există un 
centru de documentare și o 
subfilială a Societății de 
științe medicale, în cadrul 
căreia se cercetează, în co
lectiv sau individual, nume
roase probleme, lucrările ela
borate fiind prezentate perio
dic la sesiuni științifice. Și 
numai atît. In fiecare 
există biblioteci cu mii 
volume ; funcționează 57 
cinematografe sătești, 
aparate de radio, televizoare. 
O viață culturală intensă, cu 
vechi tradiții, animată de in
telectuali pasionați, așteaptă 
plusul de tinerețe și pricepe
re dobîndit în anii studenției 
de proaspeții absolvenți. 49 
coruri și grupuri vocale, 74 
formații de dansuri, 97 forma
ții de teatru, 17 formații de 
instrumentiști, 63 brigăzi ar
tistice, reprezintă nu cifre în 
sine, ci dimensiunile mișcării 
culturale de masă.

Evoluția satului, sub toate

învățători și 
vor munci în 
noi de școală 
acesta. Alte 4 
de clasă, sînt

școli noi din Tiba 
Bîrgăului, fie pe 
Ocnița, Bistrița 
Pustă sau al

ea 
ma-

de 
modernă. Numai 
s-au alocat pentru 
și instrumentar

1 există 
se solu- 

hranei

nu 
sat 
de 
de 

exisță

In secția Extiudere grea a 
Fabricii de mase plastice din 
București, tinărul reglor Ște
fan Rașcu se bucură de a- 
precierea colectivului pen
tru calitatea lucrărilor ce le 

execută

Foto : O. PLECAN
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1850, docu- 
tot atît de 
a copilărit 

așezat la 7 
Cei dinții

Dacă — așa cum se știe și se 
citește pe mitrtca sa de la Ar
hivele Satului Botoșani — E- 
minescu s-a născut la Boto
șani în 15 ianuarie 
mente biografice 
sigure arată că el 
la Ipotești, cătun 
km de Botoșani,
prieteni i-au fost fiii de țărani, 
printre care el a zburdat în- 
tr-olaltă în cedrul vechi, de-a 
lungul ogoarelor și la cele pa
tru iazuri ale Ipoteștilor. Lîn
gă ei, Mihai al căminarului a 
deschis sfios ochii înțelegerii 
asupra înconjurimilor de la 
Stîncești, de la Hrișcani, în co
drul de la Baisa, pe potecile 
Cătamăreștîlor, asupra lanuri
lor din Cucorăni. Cu ei s-a fu
gărit pe dealul din apropierea 
casei părintești și a salutat, în 
lungă petrecere a inimii, sus. 
lîngă biserica „dulcei mame" 
amurgurile arămite, așteptînd 
instelarea lactee peste cerul 
Botoșanilor.

Copilărind între răzeșii și 
pălmașii din Ipotești, Emines
cu a fost cîștigat de lirica și 
de eposul popular, de jocurile 
și de reflecțiile țărănești, care 
i-au constituit întiiul univers 
de frumuseți reale și imagina
tive, fundal de cultură, de 
care, în arșițele existentei de 
mai tîrziu. își amintea într-o 
scrisoare din 1870 către sora 
mezină Harieta: „E mult de 
atunci Harietă, de cînd eram 
mici de tot șt ne spuneau moș
negii povești. Povești sînt toa
te în lumea asta". Sau, cum 
își amintea întors într-un gînd 
regresiv, către anii jocurilor: 
Povești și doine, ghicitori, 

eresuri 
Ce fruntea-mi de copil 

o-nseninară, 
Abia-nțelese, pline 

de-nțelesuri 
cu care uneori dădea frîu 
fanteziei în zburda eu fratele 
său Ilie și cu alți feeiorași de-o 
seamă spre Iazul lui Leon din 
pădure:

ECOURI - ECOURI ■ ECOURI
LA ARTICOLE PUBLICATE DE SCINTEIA TINERETULUI

„CORIGENȚI LA CALITATE"
Sub acest titlu a apărut un 

articol în nr. 5328 al ziarului 
nostru care viza slaba cali
tate a mobilei de bucătărie tip 
„Modul" fabricată la IPROFIL 
„Republica" Sibiu. Cumpără
torul Corneliu Leahu din 
Pitești era necăjit nu numai 
pentru că mobila cumpărată 
s-a deformat, dar și pentru că 
Cooperativa „Prestarea" din 
Pitești care execută reparații 
la mobila în termen de garan
ție (vizată în articol) nu răs
punde prompt la reclamațiile 
ce i se fac și nu comunică re
zultatele constatărilor făcute 
la fața locului.

Redăm mai jos răspunsul 
primit din partea Cooperativei 
„Prestarea" Pitești la critica 
făcută de ziarul nostru : „Dele
gații noștri competenți au 
constatat că într-adevăr gar
nitura de mobilă de bucătărie 
aflată în termen de garanție 
conform actelor ce posedă cli

entul are defecțiuni de fabri
cație.

Intrucît defectele garniturii 
nu se pot remedia s-a rezolvat 
cererea tov. Corneliu Leahu, 
prin întocmirea unui proces- 
verbal, pentru schimbarea 
garniturii.

în răspuns nu 
cizat, însă, dacă respectivul 
client, tovarășul 
Leahu, a primit deja altă gar
nitură nouă, fără defecțiuni de 
fabricație, sau va trebui din 
nou să aștepte, săptămîni în
tregi.

Nu ne explicăm, de ase
menea, tăcerea conducerii 
IPROFIL-Republica din Sibiu 
la adresa ziarului nostru în 
care o invitam să ne răspundă 
ce măsuri a luat pentru în
dreptarea deficiențelor la pro
dusele pe care le fabrică, 
îneît cumpărătorii să fie pe 
deplin mulțumiți.

s-a pre-

Corneliu

LUCEAFĂRUL
Din lacul-adînc și neted,

în mijlocul de lunce 
Părea că vede zîne cu păr de 

aur roș 
fîxîndu-l memorial de atmos
fera din casa părintească și în 
mod deosebit de poveștile și 
basmele ascultate de pe buzele 
mamei sale Raluca ;
Mama-i știa atîtea povești,

pe cite fuse 
Torsese în viață.

In livada din spatele casei 
lui Gheorghe Eminovlci, spre 
oblîncul dealului, în direcția 
șoselei Botoșani—Dorohoi, Mi
hai cunoscuse mirajul unei 
prisăci pitorești, cu lumea de 
hărnicie a albinelor, a zumze
tului lor, a zborului în para
disul florilor și dincolo de a- 
ceste imagini se prefigurează 
deslușit Miron Prisecaru, moș- 
neguțul cu tîmplele ninse și cu 
grija stupilor, minunatul po
vestitor din cătunul natal. 
Prezența acestuia intră cu 
ample semnificații și înrîuriri 
în legendarul aurit al copilă
riei poetului.

Pe drumul Mihăilenilor, ce 
șerpuia pe coame de dealuri 
despădurite. la sfirșitul verii 
1858, el pornise spre locuri 
străine, copil de numai nouă 
ani. Depărtat de ambianța ipo
teșteană prin distanțe ce spo
reau. dar nu și rupt sufletește, 
Eminescu continuă să simtă 
dragoste pentru lumea spiri
tuală a țăranilor, în care pînă 
atunci copilărise.

$i mai tîrziu, din bietele-i 
necazuri de pe drumurile de
părtate cu caravanele de tea
tru sau în cămările de student 
la Viena și Berlin, Eminescu, 
în scurte răgazuri, își amintea 
de cătunul Ipotești și de vre
mea copilăriei lui:
Un rai din basme văd printre 

pleoape.
Pe cîmp un văl de argintie 

ceață, 
Sclipiri pe cer, văpaie

peste ape,

de Augustin Z.N. Pop

Un bucium cintă tainic
cu dulceață, 

Sunînd din ce în ce tot mai 
aproape... 

Pe frunze-uscate și prin naltul 
ierbii 

Părea c-aud venind
în cete cerbii. 

E o arheologie de retrăiri a

De la bătrînele cătunului — 
acolo unde în romanul Geniu 
pustiu eroul principal declară 
că a petrecut „o vară frumoa
să plină de povești și de cîn- 
tece bătrînești" — prinde E- 
minescu eposul rural, personi
ficările și simbolurile evocate 
mai tîrziu în lirica sa.

Dacă în această atmosferă 
ipoteșteană reconstituim frag
mentele unei copilării și sen-

Cm» memorials de la Ipotești

anilor de-acasă, pe care cu 
mintea îi poartă suvenir și le 
localizează în orizontul boto- 
șenean, lîngă cuptorul părin
tesc de la Ipotești: 
îmi place-atuncea-n scaun

să stau în drept de vatră 
S-aud cîinii sub garduri 

că scheaună și latră, 
Jăratecul să-l potol, să-l sfărm 

cu lunge clești. 
Să cuget basme mîndre, 

poetice
povești...

Ipotești rămîne leagănul cu
noașterii și al bogatei împăr
tășiri a poetului din peisajul 
țării, din zestrea sufletească a 
țărănimii, din poezia satului 
și din limba populară.

sul căutărilor, Strădaniilor și 
influențelor lui spirituale, tre
buie implicit să așezăm între 
coordonatele vîrstei de-acum 
nu numai mirajele ce l-au în
conjurat. ci și imaginea lumii 
sociale a satului. Raluca Emi- 
novici își trăgea neamul din 
răzeșii de la Serafinești, iar 
tatăl, intrat prin hrisov în rin- 
durile micii boierimi, mai întîi 
pitar și apoi căminar, număra 
în urma lui un șir îndelung 
de iobagi din Călineștii lui 
Cuparencu. Frămîntările pătu
rilor sociale, înâîrjitul proces 
de încălcări, de concurență, de 
tendințe contrarii între ceilalți 
coproprietari din ipotești pe 
de o parte, și între aceștia și

țărani se desfășurau în Ipo- 
teștii copilăriei lui Mihai, ca 
pretutindeni la sate, lanț de 
cîteva generații.

Prin atari realități pătrun
dem în universul intim și so
cial al poetului.

La Ipotești își trăia tot a- 
tunci anii copilăriei fata mo
rarului de la Cucorăni, Ileana, 
o țărăncuță de aceeași vîrstă 
cu F.minescu și care înțelegea 
lucrurile din jur ca și el. Ilea
na i se destăinuia adesea no
stalgic. In asemenea împreju
rări s-a manifestat prima iu
bire a lui Mihai. Clipele ace
lea s-au cristalizat de sensibi
litatea lui poetică, încadrate in 
decor și aură de basm. 11 in
cinta întoarcerea muncitorilor 
cu sapa în arămiul crepuscu
lar, cînd. pe deal, buciumul 
răsuna, cînd turmele reveneau 
de la pășunat, cînd privea fu
muriul cîmpului, intrat treptat 
sub noapte.

Se știe puțin despre această 
Ileana, care trăiește biografic 
în aparatul faptic al poemei 
Mortua est și cu vremea se vor 
putea adăugi informații despre 
viața Ilenei, ipoteșteanca moar
tă de copilă. Meditațiile lui 
Eminescu din ciclul „Iubitei 
de la Ipotești" păstrează cri
salida acestei înflăcărări.

Primele prietenii, valorifica
rea poeziei populare, căutarea 
izvoarelor, priveliștea ogoare
lor și a lacului, măreția co
drului acceptat confident, în- 
tîia iubire — sînt din Ipotești 
și ele aparțin perimetrului 
moral al copilăriei poetului.

Întemeiat în anii puterii 
populare, Muzeul Mihai Emi
nescu din Ipotești documen
tează pe pelerinii prețuitori ai 
liricii eminesciene din țara 
noastră și de peste hotare a- 
supra vieții marelui clasic ro
mân, iar peisajul ipoteștean li 
se comunică fără mijlocire 
confidență, cu o frumusețe 
fără sfîrșit.
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„BIROUL CONFIRMĂ"
DAR NU ÎNTOTDEAUNA

ȘI VIAȚA
Crițicile formulate în arti

colul (nr. 5347) cu titlul de 
mai sus, sînt pe deplin însu
șite de biroul Comitetului 
Orășenesc U.T.C. Reșița. „Ar
ticolul a fost citit de toți mem
brii biroului, ni se scrie în 
scrisoarea de răspuns, și în 
una din ședințe ținută în luna 
august s-au dezbătut proble
mele, subliniindu-se lipsurile 
arătate în articol. Cu privire la 
discuțiile purtate de membrii 
biroului cu unii tineri pentru 
a fi confirmați, criticile sînt 
juste. Din păcate unii membri

ai biroului în loc să se apropie 
de tineri, să le afle preocupă
rile lor și perspectivele spre 
care tirțd ei în viață, să-i 
ajute cu concluzii mature, 
bine gîndite, le-au pretins să 
răspundă textual la întrebări, 
uneori puse cu ironie sau pe 
un ton de intimidare.

Mulțumind ziarului pentru 
critica sa tovărășească, justă, 
biroul Comitetului orășehesc 
U.T.C. se angajează să reme
dieze lipsurile arătate în aflt- 
col și să respecte hotărîrile 
stabilite".

„DUMINICĂ
CU PLICTISEALĂ "

Secțiunea de gospodării co
munale a Sfatului popular al 
orașului Hunedoara — se 
spune în scrisoarea primită la 
redacție — a luat imediat mă
surile necesare de îndreptare 
a lipsurilor semnalate în arti
colul intitulat : „Duminică cu 
plictiseală" publicat în Scîn- 
teia tineretului nr. 5337. 
Au fost amenajate aleile de 
acces din pădurea Chizidului, 
băncile rupte au fost reparate 
și altele înlocuite, iar pe lacul 
de acumulare Cinciș s-au asi
gurat bărci cu vîsle deoarece 
la motorașele procurate între 
timp nu s-au găsit mecanici.

în articol se amintea, de 
asemenea, lipsa ciclurilor de 
filme pentru copii și tineret

precum și a organizării dimi
neților de basme pentru copii. 
Luîndu-se legătura prin Co
mitetul de cultură și artă, cu 
întreprinderea cinematografică 
regională Hunedoara, au fost 
reluate ciclurile de filme pen
tru copii care rulează în fie
care duminică, iar sîmbătă la 
cinematograful Siderurgistul 
are loc Ciclul de filme docu
mentare.

Micii cetățeni ai orașului 
Hunedoara participă acum în 
fiecare duminică la diminețile 
de basm organizate la bibliote
ca centrală orășenească urmate 
de vizionarea la micul ecran a 
emisiunilor dedicate vîrstei

Consfătuire a inginerilor agronomi

aspectele, solicită deci dărui-ninnffL 
rea, priceperea și pasiunea" gronon
celor mai tineri intelectuali, 
așteptați cu încredere în toa
te satele și comunele raionu-

Din inițiativa Con
siliului agricol re- 

, la Casa a- 
gronomului din 
Cluj a avut loc un 
instructaj 
utilizarea 
mintelor i 
care au 
ingineri 
din cooperative a-

i privind 
îngrașă- 

chimice la 
participat 
agronomi

către 
spe-

gricole de producție. 
Expunerile au fost 
susținute de 
cercetători și
cialiști cu o înaltă 
calificare de la In
stitutul 
din Cluj și de 
stațiunile 
mentale din

Un lucru mat tre
buie reținut : anul 
acesta, Consiliul a- 
gricol regional Cluj 
a organizat peste 50 
de consfătuiri, in
structaje și schim
buri de experiență 
la care au partici
pat mai bine de 
3 500 cadre din a- 
gricultură. (I. Rus)
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DUMITRU POP 
vicepreședinte 

al Sfatului popular 
al raionului' Bistrița, 

regiunea Cluj

agronomic 
la 

experi- 
regiu-

Foto; AGERPRES
Atletele* energiei străbat Valea Oltului

NOTE DE LECTOR
Pentru Ioana Bantaș, a face 

poezie înseamnă, la urma 
urmei, nimic mai mult decît 
a-ți pune sufletul în cuvinte. 
Un asemenea tip de poezie, cu 
un minim absolut necesar 
de „estetică", trece, grațios și 
previzibil, frecvent, prin confe
siunea directă spre înfrumuse
țarea acestei confesiuni. Care 
ar fi procedeele de înno
bilare folosite în placheta 
„Memorie de iulie" ?

In primul rînd acela al mu
tațiilor din ordinea intimă în 
ordine cosmică, propus cu 
atîta încredere îneît nu poate 
decît să ne cucerească : „E în 
amurg, și marea / își subțiază 
trupul. / Lovețte-n cer cu 
palma / ca-ntr-o dairea / șl 
aprinde cu țipătul ei zarea. / 
Se face munte roșu / ori șarpe 
zburător, / apoi aleargă-n lună 
cu părul despletit, / și palidă 
dansează pînă la răsărit. / Ră
mîne țărmul singur. / O ne- 
sfîrșită vale. / Sărută-mă, 
iubite, / să se întoarcă 
marea / în țărmurile sale". 
(Flux înoptat).

Urmează apoi, cam cu ace
leași funcțiuni, depășirea enor
mă a limitelor fizice obișnuite, 
un fel de expansiune dacă 
vreți, sau, dimpotrivă, un fel 
de diminuare a trupului: 
hiperbola unilaterală. (Proce
deul e folosit cu strălucire d»

Nichita Stăriescu). De pildă, 
brațele pot mîngîia pînă din
colo de orice previziune : „în 
fiecare dimineață / ridic brațul 
meu deasupra pămîntului / îl 
trec peste fața îngrijorată a 
lumii /și strig în cele patru 
zări etc." (Orizont comunist); 
sau „în fiecare dimineață" /

sune / chemător ca un tulnic" 
(Legenda adolescenței).

Cu alte cuvinte, nesocotirea 
proporțiilor materiale (e vorba 
de un procedeu poetic, să ne 
înțelegem !) duce la punerea 
în lumină a proporțiilor 
rituale, vrea să sugereze 
tenșitatea sentimentului. în

IOANA BANTAȘ:

MEMORIE
DE IULIE î

Foto i AGERPRES

dimensiuni 
credem, 

unicul 
care 

plachetă reușesc

Camping în Dumbrava 
Sibiului

bi- 
prea 

de ase- 
senti- 

versurile

înalț pe umerii mei ziua 
(ibid) ; podoaba capilară fe- 
meiască primește 
multe ori sensuri 
ca în acest final
„Am urcat dealul
Părul meu s-a despletit / aco
perind sub o perdea subțire / 
(corect: cu o perdea...‘V. M.) 
valea cu vrăbii a copilă
riei, / ți a început să

de prea 
metaforice, 
de poezie : 
alergînd. /

poezia „Mersul", amintindu- 
ni-se cumva de baudelairiana 
„La geante" (aproximativ : 
,,Mi-ar fi plăcut să trăiesc 
lîngă o tînără gigantică, / pre
cum la picioarele unei regine 
o pisică voluptoasă etc"), băr
batul este iubit ca un Guliver 
pe ale cărui brațe, pâlnie și 
degete se poate dansa „pînă 
răsare luna". Ar fi greu să-i 
negăm următoarei strofe din

Bucurie o anumită puritate 
savantă : „O, fete ale pămîn
tului, veniți I / Ml-e trupul 
fierbinte ușor. / Legați-mă cu 
funii de copaci, / Eu am să 
zbor", (să fie o aluzie foarte 
îndepărtată la mitul lui Ulise. 
aici ?) după cum trebuie să 
apreciem și unele viziuni 
aproape grandioase, țesute pe 
același motiv al zborului : 
„Cînd e luna plină din adîncuri 
ies / scoici și pești pe creasta 
muntelui de sare / și îmi spun 
povestea mării ce-a murit / 
vrînd să-ajungă-n zboru-i 
pînă lîngă soare" (Muntele de 
sare).

Unele poezii, construite 
fără forța lirică necesară, 
par însă niște ciudate 
belouri de 
mari. Mai 
menea, că 
ment pe 
din această 
să-1 diferențieze cu adevărat, 
transfigurîndu-1 și plastici- 
zîndu-1, este cel erotic al 
vîrstei adolescentine. Prin ce 
are mai frumos, „Memorie de 
iulie" este o carte de dragoste, 
fără abisuri și fără fulgere, 
calmă. (Ca somnul unei pie
tre, Iubitul s-a întors din 
nord, Zbor solitar, Depărtare, 
Mersul etc.). Pînă la un punct 
farmecul și chiar curajul poe
ziilor vin din indiferența deli
cată. pe care o bănuim la Ioana 
Bantaș față de orice consecin
țe critic literare. Ioanei Ban
taș îi e de ajuns bucuria scri
sului.

VIRGIL MAZILESCU 
Colecția „Luceafărul" — 1966

PERCLORVINILICE
Fabrica de lacuri ți vopsele 

„Transilvania" din Oradea, a pus 
recent pe piață un nou produs ; 
grundul perclorvinilic. 
un strat protector față 
baze, șe folosește la 
bazinelor de ciment și 
țelor metalice.

După Sncercările in 
lot ale fabricii au fost 
neficiarilor mostre din 
dus. Rezultatele primite certifică 
calități incontestabile : aderentă 
perfectă peliculă dură, și o mare 
flexibilitate. (C. Bejan)

El asigură 
de acizi și 
acoperirea 
a suprafe-

statiile pi- 
trimise be- 
acest pro-



Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bacău
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Primit cu vii și îndelungi 
aplauze, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a spus că primirea căl
duroasă, făcută de oamenii 
muncii din raionul și orașul 
Adjud, este o manifestare a 
încrederii nestrămutate 
în Partidul Comunist, în po
litica sa marxist-leninistă în
dreptată spre dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei, 
culturii, spre ridicarea bună
stării oamenilor muncii și în
florirea României socialiste.

După cum știți, a spus vor
bitorul, Congresul al IX-lea 
al partidului a trasat un pro
gram de dezvoltare a econo
miei și culturii. Raionul dv., 
care în trecut avea o agricul
tură slab dezvoltată, a cunos
cut, în ultimul timp și va 
cunoaște în următorii ani un 
puternic avînt, atît în ceea ce 
privește producția de cereale, 
crt și, mai cu seamă, pomi
cultura și viticultura.

Desigur, tovarăși, nimic nu 
se realizează de la sine ; tre
buie să depunem eforturi în- 
cît cooperativele agricole să 
obțină producții mai mari, să 
realizeze programul de plan
tare a viilor și pomilor. Ceea 
ce ați obținut în decursul 
acestui an, este o garanție că 
planul pe care îl aveți pînă 
în 1970 va fi pe deplin înde
plinit. Noi, tovarăși, vă dorim 
să înfăptuiți cu succes aceste 
sarcini !

Uralele și aplauzele sînt ex
presia dragostei miilor de oa
meni pentru partid, pentru 
conducătorii lui, pentru Româ
nia socialistă.

Coloana de mașini se în
dreaptă acum spre Sascut, Va
lea Seacă, Corbasca și Flo- 
resti.

Se apropie ora prînzului. în 
comuna Nicolae Bălcescu mii 
de țărani cooperatori de aici 
și din împrejurimi. îmbrăcați

Agricultura reniunii 
in plină dezvoltare

Adresîndu-se țăranilor coo
peratori, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : Am 
ascultat cele ce ne-a povestit 
tovarășul președinte despre 
rezultatele obținute de coope
rativa „Nicolae Bălcescu" în 
anul acesta și în anii trecuți 
în creșterea producției agri
cole. în creșterea veniturilor 
cooperatorilor. Desigur că 41 
de lei la zi-muncă e un venit 
bun. 3 700 kilograme de grîu 
și 4 000 kg de porumb la hec
tar sînt o producție bună. De 
asemenea, după cît spunea to
varășul președinte, și la cul
turile de sfeclă, de legume, în 
sectorul zootehnic aveți rezul
tate bune. Și alte cooperative 
sînt ca a dv Pe drum am 
văzut mici expoziții în care 
cooperativele înfățișau din 
produsele lor. Acestea toate 
oglindesc rezultatele bune pe 
care cooperativele din raionul 
Bacău, cooperativele din în
treaga regiune și din întreaga 
tară le-au obtinut și le obțin 
anul acesta. Putem spune că 
aceste rezultate sînt o dovadă 
a justeței liniei de cooperati
vizare pe care partidul nostru 
a mdrumat țărănimea, singu
ra cale pentru a asigura pro
gresul continuu al agricultu
rii. bunăstarea întregii noas
tre țărănimii.

Congresul al ÎX-lea al parti
dului a trasat un program 
foarte amplu pentru dezvol
tarea agriculturii. S-au și luat 
o serie de măsuri pentru rea
lizarea lui. În centrul preocu
părilor stă. desigur. înzestra
rea agriculturii cu mașini, asi
gurarea ei cu semințe. îngră
șăminte, realizarea unei su
prafețe mari irigate pînă în 
1970. în așa fel încît în orice 
condiții de climă să putem 
obține recolte bogate, să pu
tem asigura producția de ce
reale. de legume, de fructe, 
lapte, carne pentru întreaga 
populație a țării.

După ce a arătat că în toate 
cooperativele agricole sînt 
largi posibilități de a obține 
recolte tot mai lune. venituri 
mai mari, de a asigura pro
duse agricole din ce în ce mal 
multe pentru întreaga popu
lație a tării, vorbitorul a 
spus : Bunăstarea țărănimii, a 
întregului nostru popor e le

Succesele în construcția 
economică și înflorirea patriei, 
contribuție la întărirea forțelor 

socialismului și păcii
Zeci de mii de oameni ai 

muncii din Bacău umplu piața 
din fața sfatului popular re
gional. De la tribuna instala
tă aici se deschide frumoasa 
perspectivă a noului centru al 
orașului, dominată de cel mai 
tînăr obiectiv social-cultural 
înălțat la Bacău — Casa de 
cultură a sindicatelor.

Apariția la tribună a con
ducătorilor de partid și de 
stat este întîmpinată cu în
delungate urale si aplauze.

Cuvîntul de bun sosit în 
mijlocul oamenilor muncii 
din orașul și regiunea Bacău 
este rostit de tovarășul Gheor- 
ghe Roșu, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
Bacău. „Vizita dumneavoastră 
prin locurile acestui minunat 
colt al României socialiste — 
a spus vorbitorul — unde fru

în specificul port moldove
nesc, întîmpină pe oaspeți cu 
urale și ovații. în poarta co
operativei agricole de produc
ție conducătorii de partid și 
de stat sînt primiți de tov. 
Vasile Manea, prim-secretar 
al Comitetului raional de 
partid Bacău, care le urează 
bun venit. Președintele coo
perativei, Mihai Mititelu, pre
zintă oaspeților cîteva mo
mente semnificative pentru 
dezvoltarea cooperativei.

Dacă în anul înființării co
operativei, 1962, s-au obținut 
754 kg grîu și 1 200 kg porumb 
la hectar, acum, în 1966. pro
ducția de grîu s-a ridicat la 
3 700 kg, iar cea de porumb se 
va ridica, dună calculele esti
mative, la peste 4 000 kg boa
be la hectar. Sectorul zooteh
nic a cunoscut, de asemenea, 
o mare dezvoltare ajungînd 
azi la 400 capete taurine, iar 
în acest an membrii coopera
tori au amenajat pentru iri
gații 200 hectare, ceea ce re
prezintă a șasea parte a su
prafeței de teren arabil. Pen
tru rezultatele bune obținute, 
cooperativa agricolă de pro
ducție „Nicolae Bălcescu" a 
fost decorată cu „Ordinul 
Muncii* cl. I.

Urmează o scurtă vizită la 
sectorul zootehnic, unde oas
peții se interesează de măsu
rile luate pentru îmbunătăți
rea rasei animalelor, aprecia
ză aspectul și curățenia graj
durilor. îngrijirea si rezulta
tele obținute Ia ferma vacilor 
de lapte.

în curtea cooperativei are 
loc un miting. Despre dezvol
tarea cooperativei. despre 
roadele muncii însuflețite, cit 
și despre perspectivele largi 
care se deschid în fața coo
peratorilor a vorbit președin
tele cooperativei agricole de 
producție.

în uralele participanților Ia 
miting ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

gată de ceea ce producem, 
de munca noastră, de munca 
muncitorilor în întreprinderi, 
a țărănimii pe ogoare, de fo
losirea științei în toate dome
niile de activitate.

...Ora 14. O poartă monu
mentală cu acoperiș de dra- 
niță specific arhitecturii tra
diționale de pe Valea Bistri
ței. împodobit cu crengi de 
brad, covoare si ceramică, 
simbolizează poarta orașului 
Bacău.

în uralele a mii de locuitori 
ai Bacăului, reprezentanții a 
tref generații făuritoare de is
torie au venit să întîmnine ne 
conducătorii de partid și de 
stat. Mai întîi. doisprezece 
oîrgari călări ne cai albi. în 
frunte cu un șoltuz. în costu
me ..ca ne vremea lui Ștefan", 
întîmnină ne oaspeți-

„Locuitorii orașului Bacău, 
vechea așezare de ne văile Și
retului si ale Bistriței, deschid 
astăzi nortile orașului și ale 
inimii lor în întîmpinarea 
dumneavoastră, draei și sti
mați oaspeți", rostește soltu- 
zul sl înmînează tovarășului 
Nicolae Ceausescu ..Cheia o- 
rasului". Un grup de bărbați 
îmbrăcat' în costume de epo
că. cu eșarfe tricolore evocă 
chipurile denutatilor din iude- 
tul Bacău, primii din Moldo
va. care au aderat la actul 
Unirii Principatelor — sub 
numele de România.

Conducătorii de partid si de 
stat sînt salutați cu tradițio
nala urare ..bine ati venit" de 
tovarășul Mihai Armasu. prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Bacău, de re
prezentanți ai organelor lo
cale.

însoțită de ovațiile a zeci 
și zeci de mii de oameni, co
loana de mașini își taie drum 
printr-un adevărat culoar viu, 
îndrentîndu-se spre centrul 
orașului.

De v parte și de alta a dru
mului două noi cartiere — 
„Steaua Roșie" și Cornișa Bis
trița — își etalează înălțimi
le și culorile, iar în centrul 
orașului, noile blocuri, marile 
magazine sînt o dovadă vie a 
lucrărilor întreprinse pentru 
transformarea orașului Bacău 
tntr-un oraș modern.

musețile naturii se împletesc 
cu măreția modernelor cetăți 
industriale, unde trecutul glo
rios de luptă al poporului se 
îmbină cu minunatul prezent 
socialist durat cu brațele și 
mintea oamenilor muncii li
beri și stăpîni pe soarta lor, 
ne prilejuiește momente de a- 
devărată sărbătoare a bucu
riei". în continuare vorbitorul 
a înfățișat profundele trans
formări înnoitoare petrecute 
în regiunea Bacău, hotărîrea 
oamenilor muncii din regiune, 
în frunte cu comuniștii, de a 
îndeplini cu cinste sarcinile 
ce le revin din hotărîrile celui 
de-al TX-lea Congres al PC-R-

Au vorbit apoi tehniciană 
Elena Chiriță de la Fabrica de 
postav „Proletarul" si poetul 
Radu Cîrneci. președintele Co-

Cu Înflăcărare li aclamă participanta la mitingul de la Bacău pe conducătorii de partid

mitetului regional de cultură 
și artă.

în aplauzele și ovațiile par- 
ticipanților la miting, ia cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși, locuitori ai 
orașului Bacău,

Dați-mi voie să vă mulțu
mesc din toată inima pentru 
manifestarea caldă cu care 
am fost întîmpinați de la in
trarea in oraș și pînă aici, 
pentru primirea pe care ne-ați 
făcut-o.

Noi vedem în aceasta o ex
presie a încrederii în politica 
partidului, în Comitetul său 
Central. în guvernul Republi
cii noastre Socialiste care 
călăuzesc poporul român pe 
calea bunăstării și fericirii. 
Cu acest prilej doresc să vă 
salut din toată inima în nu
mele Comitetului Central al 
partidului și al guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia !

Orașul Bacău are un vechi 
trecut, numele său începe să 
fie menționat de prin 1400 ; 
pe aceste meleaguri s-au dus, 
de-a lungul veacurilor, multe 
lupte împotriva cotropitorilor 
străini, pentru neatîrnarea 
patriei. Nu o dată Stefan cel 
Mare a purtat ne aceste me
leaguri lupte grele împotriva 
cotropitorilor, obținînd după 
cum se știe multe victorii Iar 
cea mal de nret victorie con
stă în faptul că poporul ro
mân s-a dezvoltat, a devenit 
o națiune puternică, înflori
toare. înaintașii dv. au fost 
aici părtași la înfăptuirea uni
rii Principatelor, printre dv. 
trăiesc încă multi care au luat 
parte activă Ia luptele re
voluționare sub conducerea 
partidului comunist împotriva 
regimului burghezo-moșieresc 
în perioada dintre cele două 
războaie mondiale, la lupta 
pentru zdrobirea fascismului 
si pentru instaurarea puterii 
de stat a clasei muncitoare 
în alianță cu țărănimea, a 
puterii populare în tara noas
tră. Din regiunea dv. s-au ri
dicat multi oameni de artă 
șl știință, care sînt o mîndrie 
pentru cultura României noas
tre de azi.

Merită, tovarăși, să reamin
tesc acestea astăzi cînd po
porul nostru obține asemenea 
mărețe rezultate în construc
ția socialismului, pentru că 
tot ceea ce noi am înfăptuit 
este strîns legat de lupta pe 
care au dus-o înaintașii noș
tri pentru independența pa
triei, pentru eliberarea națio
nală și socială a poporului. 
Cinstind această luptă, noi 
cinstim pe aceia care și-au 
dat viața pentru dezvoltarea 
națiunii noastre române. Noi 
evocăm aceste minunate tra
diții progresiste ale regiunii 
dv., ale poporului nostru 
în general, spre a trage 
învățăminte pentru prezen
tul și pentru viitorul pa
triei noastre, spre a înțelege 
îndatorirea patriotică de azi 
— că trebuie să muncim și 
mai bine, să ne unim toate 
forțele pentru înfăptuirea ma
rilor sarcini trasate de Con
gresul al IX-lea al partidului 
privind dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii, 
înflorirea României socialiste !

Sînt remarcabile realizările 
pe care dv. le-ați obținut în 
anii construcției socialiste. Po
litica partidului nostru de in
dustrializare socialistă a țării, 
singura cale pentru asigurarea 
în practică a construcției so
cialiste, a bunăstării poporu
lui, a independentei și suve
ranității patriei se oglin
dește strălucit în înfățișarea 
de azi a regiunii șl orașului 
dv. în trecut. Bacăul era cu
noscut ca o regiune cu o in
dustrie foarte slabă. înapoia
tă. Astăzi se numără printre 
regiunile patriei noastre cu o 
industrie din cele mai înain
tate, în care un loc de frunte 
îl ocupă industria chimică.

Transformările care s-au 
petrecut în regiunea dv. în 
ceea ce privește creșterea pro
ducției industriale, progresul 
agriculturii, dezvoltarea cul
turii, a științei, au fost urmate 
de ridicarea bunăstării oame
nilor muncii. Transformările 
petrecute în Bacăul de azi, 
noile locuințe, casa de cultură, 
alături de întreprinderile con
struite. fac ca el să se poată 
număra într-adevăr printre 
frumoasele orașe ale patriei 
noastre socialiste.

întregul nostru popor mun
cește cu avînt pentru înfăp
tuirea programului elaborat 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. în primele 8 luni 
ale anului, regiunea dv., in
clusiv orașul Bacău, și-au în
deplinit în întregime și depă
șit sarcinile planului pe 1966. 
Este un lucru bun, tovarăși, 
pentru care permiteți-mi să 
vă felicit din toată inima 1

Desigur că ceea ce am rea
lizat în aceste 8 luni este nu
mai un început. Dv.. oamenilor 
muncii din Bacău, vă revine,

la Sombinatul chimic Borzeștl

In cadrul planului cincinal, 
îndatorirea de a vă spori e- 
forturile pentru a asigura ca 
sarcinile de plan să fie în în
tregime îndeplinite. în orașul 
dv. urmează să se construias
că o serie de secții și între
prinderi noi, — și ele trebuie 
realizate la timp. Va trebui să 
ne îngrijim ca fiecare leu 
cheltuit să aducă maximum de 
venit pentru poporul nostru, 
ca fiecare întreprindere, fie
care secție să lucreze cu ma
ximum de eficientă economi
că. Trebuie să asigurăm pro
duse de înaltă calitate, care 
să se poată compara cu ori
care produs similar de pe 
piața mondială, să organizăm 
mai bine producția, să sporim 
productivitatea muncii în . așa 
fel încît obiectivele stabilite 
de Congresul al IX-lea al 
partidului să fie îndeplinite în 
toate domeniile. Astfel si dv.. 
oamenii muncii din Bacău, vă 
veți aduce contribuția, alături 
de toti oamenii muncii din 
tara noastră, la dezvoltarea e- 
conomîei. la înflorirea Româ
niei. Aceasta este una dintre 
îndatoririle patriotice, de o- 
noare ale fiecărui cetățean al 
țării noastre. Fiecare la locul 
său de muncă trebuie să facă 
totul pentru ca zi de zi, ceas 
de ceas, țara noastră să devi-

nă mal bogată, ca viața oame
nilor muncii să devină mai 
îmbelșugată, mai civilizată din 
toate punctele de vedere. în 
felul acesta ne vom îndeplini 
datoria față de patrie, față de 
poporul nostru.

România face parte din sis
temul mondial socialist. Ea își 
aduce contribuția activă la 
cauza luptei pentru apărarea 
păcii, pentru triumful socia
lismului în întreaga lume. Și 
cel mai bun mod în care noi 
putem contribui astăzi la a- 
ceste teluri este acela de a 
munci în așa fel încît rezul
tatele în construcția socialis
mului să ducă la întărirea for
ței economice, politice și mili
tare a patriei noastre. Pentru 
că atîta timp cît există impe- 
rialism trebuie să avem grijă 
de întărirea puterii de apăra
re a patriei noastre, si, îm
preună cu celelalte țări socia
liste. să Putem respinge orice 
încercare a imperialiștilor de 
a ataca o tară socialistă.

Noi considerăm că realizînd 
obiectivele de dezvoltare a

României, îndeplinind cele 
mai importante sarcini națio
nale, îndeplinim în același 
timp și una dintre cele mai 
importante sarcini internațio
nale. Deoarece cu cît mai pu
ternică, mai înfloritoare este 
fiecare țară socialistă, cu atît 
mai puternic este întregul sis
tem socialist, cu atît mai si
gură va fi soarta țărilor socia
liste, care, unite, vor putea, 
împreună cu celelalte forțe 
mondiale ale păcii, să asigure 
menținerea păcii în lume. Tot
odată, rezultatele pe care fie
care tară socialistă le obține 
în construcția socialistă, în 
toate domeniile de activitate, 
pot exercita o influentă hotă- 
rîtoare asupra popoarelor care 
mai gem sub jugul capitalis
mului. Exemplul tarilor socia
liste le poate mobiliza șl arăta 
că singura cale a eliberării de

★

în cursul zilei de vineri, con
ducătorii de partid și de stat 
au fost oaspeții raionului și 
orașului Piatra Neamț. De-a 
lungul șoselei care șer
puiește de o parte și de alta a 
Bistriței, mii de locuitori au 
ieșit să salute cu căldură pe 
înalții oaspeți. La Podoleni, în 
numele locuitorilor din satele 
și comunele de pe Valea Bis-

și de stat
Foto: AGERPRES

asuprire și robie este calea so
cialistă. Iată de ce rezultatele 
noastre sînt o contribuție la 
cauza luptei pentru socialism 
în întreaga lume.

Muncind fără preget pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
puse de Congresul al IX-lea, 
desfășurăm, totodată, după 
cum știți, o intensă activi
tate internațională pentru 
lărgirea legăturilor cu țările 
socialiste, pentru întărirea u- 
nitățij țărilor socialiste, ca 
garanție a apărării păcii în 
întreaga lume. România își 
dezvoltă relațiile cu toate 
statele indiferent de orîndu- 
irea lor socială, pe baza res
pectării principiilor indepen
denței. suveranității naționa
le, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile inter
ne. Ducînd această politică 
activă, de lărgire a legături
lor cu toate statele, țara 
noastră aduce o contribuție 
de preț la cauza securității 
în Europa, la cauza păcii în 
întreaga lume.

Această politică desfășu
rată de partidul și guvernul 
României noastre socialiste 
se bucură de aprobarea una
nimă a întregului nostru 
popor, este sprijinită de toți 
oamenii muncii — ceea ce 
asigură continuarea ei nea
bătută, pentru că numai ea 
corespunde intereselor po
porului nostru, cauzei păcii 
în întreaga lume. Și trebuie 
să spunem totodată că aceas
tă politică se bucură de a- 
precierea a tot mal multe 
țări, nu numai socialiste, dar 
chiar și a unor țări cu alte 
regimuri sociale, care văd în 
politica României socialiste 
un exemplu de luptă pentru 
securitate în Europa, pentru 
apărarea păcii, pentru stabi
lirea între popoare a unor 
relații pe baze noi. care să 
înlăture folosirea forței, să 
excludă posibilitatea unul 
nou război mondial.

Toate acestea ne dau încre
dere și ne întăresc convinge
rea că trebuie să urmăm și 
în politica externă obiecti
vele stabilite de Congresul al 
IX-lea, împletind strîns efor
turile pentru desfășurarea 
construcției socialiste cu 
preocuparea, în politica ex
ternă, pentru dezvoltarea 
colaborării cu țările socialis
te și cu toate țările din lume 
pe baza respectării indepen
denței. suveranității fiecărui 
stat. în acest fel ne îndepli
nim una din obligațiile puse 
în fața noastră de poporul 
român, iar pentru noi nu 
există nimic mai de preț de- 
cît slujirea poporului — și îl 
vom sluji cu credință, tova
răși I

Și dv. aveți în aceste direc
tive de activitate în politica 
internă și externă sarcina dv., 
rolul dv. Muncind mai bine, 
unindu-ne și mai strîns rîn- 
durile, urmînd neabătut po
litica partidului vom asigura 
ca România socialistă să ob
țină noi realizări, ca națiu
nea noastră socialistă să de
vină mai puternică, mai în
floritoare !

Vă dorim din toată inima 
noi și noi succese în activita
tea dv. închinată fericirii pa
triei noastre socialiste l Vă 
doresc la toți multă sănătate, 
multă fericire. Să trăiți, to
varăși 1

(Cuvîntarea a fost subli
niată fn repetate rînduri de 
aplauze puternice și urale). 

* *

triței, conducătorii de partid și 
de sțat sînt salutați de tov. 
Teodor Miron, prim-secretar 
al Comitetului raional de 
partid Piatra Neamț. Bătrînul 
Dumitru Crețu îndeamnă oas
peții să guste din tradiționala 
pîine și sare și să închine din 
ploștile cu afinată.

...Uzina de fire și fibre sin
tetice Săvinești. Și aici, ca

pretutindeni, conducătorilor de 
partid și de stat li s-a făcut o 
primire entuziastă, plină de 
dragoste. Oaspeții sînt întîm
pinați de tov. Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chi
mice, ing. Mihail Beri, direc
torul uzinei, Nicolae Dragason, 
secretarul comitetului de 
partid. Sînt vizitate secțiile 
Poliamid, Textil și Melană. In 
fața unei expoziții de produse 
realizate din firele sintetice 
fabricate aici, directorul uzinei 
raportează conducătorilor de 
partid și de stat că harnicul 
colectiv al acestei moderne 
cetăți a chimiei a realizat în 
primele 8 luni ale anului, 
peste plan 250 tone de fire, 
o producție globală peste plan 
în valoare de 30 milioane lei 
și economii la prețul de cost 
în valoare de cca. 15 milioane, 

în timpul vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer se interesea
ză îndeaproape de procesul de 
producție, de acțiunile între
prinse pentru creșterea calită
ții firelor și fibrelor.

La încheierea vizitei prin 
secțiile uzinei, conducătorii de 
partid și de stat au scris și 
au semnat în cartea de aur 
a uzinei: „Ne-a făcut plăcere 
să ne aflăm în mijlocul celor 
care, folosind tehnica avansată 
pusă la dispoziție, valorifică 
prin hărnicia și priceperea lor 
în mod superior gazul metan 
— una din bogățiile naturale 
ale țării.

Felicităm călduros colectivul 
uzinei de fire și fibre sintetice 
pentru frumoasele sale reali
zări și îi urăm noi succese în 
activitatea sa rodnică".

Are loc un miting, în cadrul 
căruia directorul uzinei ex
primă sentimentele de adîncă 
dragoste și recunoștință față 
de partid și guvern pentru 
vizita pe care au făcut-o 
înalții oaspeți și pentru îndru
mările și sfaturile date.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. a 
subliniat că această uzină, 
aflată în plină dezvoltare, a 
sporit simțitor producția. Re- 
ferindu-se la calitatea produ
selor, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. a arătat că 
uzina poate să dea produse de 
mai bună calitate, să satisfacă 
cerințele copulației și ale ex
portului. în felul acesta să-și 
aducă contribuția la înfăp
tuirea programului elaborat 
de Congresul al IX-lea, care 
prevede dezvoltarea într-un 
ritm intens a industriei, a în
tregii noastre economii.

...Șoseaua care duce de Ia 
Săvinești la Bicaz s-a transfor
mat în această zi într-o uriașă 
arteră vie. La Pîngărați, 
coloana de mașini trece prin
tre șiruri de călăreți, iar la 
Tarcău, un mare număr de 
muncitori forestieri îi întîm
pină pe conducători. Tinere 
fete în pitorești costume na
ționale poartă pe umeri coșu- 
lețe cu smeură, afine și alte 
fructe de pădure. La barajul 
hidrocentralei, tovarășul Ale
xandru Bucur, vicepreședinte 
al Sfatului popular, regional, 
informează pe conducătorii de 
partid și de stat despre pers
pectivele de dezvoltare turis
tică a acestor meleaguri.

...Orașul Piatra Neamț, îm
brăcat în haine de sărbătoare 
și-a primit oaspeții dragi la 
lumina torțelor într-o atmos
feră de mare entuziasm. în 
acest oraș, alături de mo
numentele care evocă momen
te din istoria glorioasă a po
porului nostru, au fost înălțate 
noi construcții social-culturale.

în fața fostei curți domnești 
a lui Ștefan cel Mare, oaspe
ților li se face o caldă și en
tuziastă primire. De o parte 
și de alta a celor 80 de trepte 
ce duc spre curte stau de 
strajă plăieși. la fel ca pe 
vremea marelui domnitor. La 
intrare, tinere fete ies în 
întîmpinarea conducătorilor de 
partid și de stat și le urează 
bun venit. Este vizitat apoi 
Muzeul arheologic al orașului. 
Aici, prof. Constantin Matase, 
directorul muzeului, prezintă 
oaspeților numeroase mărturii 
ale îndepărtatei culturi a 
strămoșilor poporului nostru. 
La ieșirea din muzeu, oaspeții 
scriu în cartea de aur : „Am 
vizitat cu mult interes Muzeul 
arheologic din Piatra Neamț, 
păstrător al unor prețioase 
vestigii ale trecutului patriei 
noastre. Felicităm călduros 
pe organizatorii inimoși ai 
acestei instituții de cultură".

în centrul orașului are loc 
apoi un miting. Muncitoarea 
Angela Manole, de la Fabrica 
de tricotaje „8 Martie", ing. 
Mihai Vicol, de la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase, me
dicul Gheorghe Crețu, și Ion 
Angelescu, primul-secretar al 
comitetului orășenesc de par
tid, au adresat conducătorilor 
de partid și de stat cuvinte de 
bun sosit în orașul lor, expri- 
mînd hotărîrea locuitorilor din 
orașul și raionul Piatra 
Neamț de a depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al IX- 
lea al partidului.

întîmpinat cu aplauze pu
ternice a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Relevînd trecutul glorios al 
acestor meleaguri, secretarul 
genera] al C.C. al P.C.R. a sub
liniat că acestui trecut de 
luptă pentru neatîrnarea pa
triei îi aducem un prinos de 
recunoștință. Dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, științei, 
culturii, In anii construcției 

socialiste, trebuie să asigure 
dezvoltarea continuă a națiu
nii noastre, înflorirea Româ
niei socialiste. în încheiere, to
varășul Nicolae Ceaușescu și-a 
exprimat convingerea că 
muncitorii, inginerii, toți oa
menii muncii din orașul și 
raionul Piatra Neamț nu 
vor precupeți nici un efort 
pentru a înfăptui în întregime 
sarcinile trasate de Congresul 
al IX-lea.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu aplauze 
însuflețite.

în cea de-a doua zi a vizitei 
în regiunea Bacău, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu» Ion Gheor
ghe Maurer, Petre Blajovici și 
Dumitru Coliu și-au continuat 
călătoria la Tîrgu Neamț.

Satele de pe întregul traseu 
au întîmpinat pe oaspeți cu 
flori, cu ramuri de brad, cu 
steaguri tricolore și roșii.

în centrul comunei Bălță- 
tești, coloana de mașini este 
oprită de cordoanele a zeci de 
tineri și tinere care au încins 
o horă.

Tovarășii Nicolae Tănase, 
prim-secretar al Comitetului 
raional P.C.R. Tîrgu Neamț, și 
loan Huluță, președintele Sfa
tului popular raional, Ie urează 
înalților oaspeți „bun venit".

Conducătorii de partid și de 
stat se îndreaptă spre Hucnu- 
lești, pentru a face un popas 
la „Casa părintească" a lui Ion 
Creangă. Toți humuleș tenii, cu 
mic cu mare, au venit să în- 
tîmpine pe înalții oaspeți, mîn- 
dri de a fi consăteni ai neîn
trecutului povestitor care a dU3 
faima satului peste toate me
ridianele lumii.

Poposim pe ulița copilăriei.
„Bine ați venit în casa stră

moșului nostru Ion" ! Urarea 
este adresată oaspeților de 
strănepotul povestitorului, pro
fesorul Anton Grigoriu. Un cor 
de humuleșteni intonează me
lodia „Pupăza din tei". Oas
peții sînt invitați să guste fa
guri de miere, rînduiți în stră
chini și să bea apă humuleș- 
teană din căni de lut. Ei intră 
apoi în tinda casei de unde 
glasul lui Sadoveanu, imprimat 
pe bandă, reînvie clipa amin
tirilor, într-o lectură omagială: 
„Nu știu alții cum sînt, dar eu, 
cînd mă gîndesc la locul naș
terii mele, la casa părintească 
din Humulești. la stîlpul hor
nului unde lega mama o șfoară 
cu motocei...". E aceeași va
tră, același stîlp al hornului, a- 
celași tablou de familie pe care 
îl reînvie acum un grup de ar
tiști amatori, laureat! ai bie
nalei de teatru din 1965.

în încheierea vizitei, în car
tea de onoare a casei memo
riale, conducătorii de partid șl 
de stat au scris: „Am poposit 
cu adîncă emoție la casa pă
rintească a lui Ion Creangă, 
povestitor neîntrecut, artist 
remarcabil al cuvîntului ie
șit din rîndul celor mulți, 
care a înzestrat literatura ro
mână cu pagini fundamentale, 
unice prin forța lor clocotitoare 
de viață, prin optimismul lor 
înalt, prin seva folclorică. Nu
mele lui Creangă, care a intrat 
în strălucirea artei universale, 
se va înscrie ca o expresie ne
muritoare a însușirilor de ta
lent și geniu ale poporului ro
mân, ridicate la deplina înflo
rire în anii epocii socialiste".

De la Casa lui Creangă, dru
mul urmează firul Ozanei spre 
comuna Vînători, așezare cu 
vechi rezonanțe istorice, baști
nă de vînători domnești și plă- 
eși de pe vremea lui Ștefan. 
Sute de tineri arcași călări, îm
brăcați în pitorești costume de 
epocă, îi salută pe înalții oas
peți, conducîndu-i cu un im
presionant alai pînă spre casa 
lui Mihail Sadoveanu. Este lo
cuința _în care a stat multe veri 
de-a rîndul marele prozator și 
în care și-au găsit întrupare 
atîtea din celebrele pagini ale 
sale.

Conducătorii de partid și de 
stat poposesc în sălile Muzeu
lui memorial, unde se află ex
puse numeroase manuscrise, 
fotografii și fotocopii, diferite 
documente personale, precum 
și opere sadoveniene editate în 
țară și peste hotare. în muzeu 
se află, de asemenea, unelte 
pescărești, amintiri ale clipelor 
de rodnic răgaz pe aceste 
dulci plaiuri moldovenești.

în vizita lor. oaspeții sînt în
soțiți de Emilia Croitoru, di
rectoarea muzeului, care evocă 
personalitatea marelui scriitor 
și patriot care a fost Mihail 
Sadoveanu. adînca lui identi
ficare cu destinele poporului 
nostru, cu trecutul său istoric, 
cu prezentul socialist.

La plecare, conducătorii de 
partid și de stat semnează în 
cartea de onoare: ..Poposind la 
casa în care Mihail Sadoveanu 
a petrecut multe ceasuri de cu
getare și de creație, aducem un 
profund omagiu genialului scri
itor, marelui patriot, luptător 
cu cuvîntul și fapta pentru 
cauza celor mulți, pentru pace 
între noroade, pentru biruința 
orînduirii socialiste pe pămln- 
tul României.

Numele lui Mihail Sado* 
veanu, minunat rapsod al epo
sului nostru național, artist de 
dimensiune universală, va stră
luci de-a pururi, alături de cel 
al ctitorilor literaturii noas
tre, dăinuind cît șl Ceahlăul 
pe care-1 reprezintă în artă", 

Atmosfera de evocare, de 
prezență a trecutului istoric la 
strălucirea acestor zile, se în
tregește în drumul spre Mînăs- 
tirea Neamțului.



• Dicționar • Dicționar
S Dicționar S Dicționar
• Die
• Die Simbătă

ționar 
ționar

• Dicționar • Dicționar
• Dicționar # Dicționar

MARI CĂRTURARI MONUMENTELE ȚÂRII
Om de cultură, iscusit di

plomat, bărbat de stat, inte
ligent și destoinic, Miron Cos
tin a fost una dintre persona
litățile cele mai interesante 
ale Moldovei în timpul orîn- 
duirii feudale.

Născut în 1633, an în care 
tatăl său hatmanul Costin a 
trecut în Polonia cu întreaga 
familie de teama turcilor, vii
torul cronicar și-a trait copi
lăria și tinerețea în țara ve
cină, învățînd în colegiul ie
zuit de la Bar, unde și-a în
sușit limba latină și disciplina 
severă a clasicismului. Pe la 
1652—1653, Miron Costin s-a 
reîntors în patrie, unde de la 
început s-a impus contempo
ranilor, atît prin vitejia pe 
care a dovedit-o în mai mul
te rînduri pe cîmpul de luptă, 
cît mai ales prin destoinicia 
sa în treburile politice și di
plomatice. Datorită însușirilor 
sale, a prestigiului, dar 
și a averii pe care o 
stăpînea și pe care a 
știut să și-o sporească, Miron 
Costin a străbătut toate ran
gurile boierești, ajungînd să 
obțină în 1675 dregătoria de 
mare logofăt, cea mai înaltă 
demnitate boierească a vremii. 
Pînă la sfîrșitul vieții, el s-a 
impus ca una dintre figurile 
cele mai de vază ale țării.

Situîndu-se pe pozițiile cla
sei boierești căreia îi aparți
nea, Miron Costin a știut to
tuși să pătrundă rosturile mai 
adinei ale viitorului țării sale. 
El a practicat o politică anti- 
otomană prudentă, dar neîn
doielnic a urmărit înlăturarea 
dominației Porții.

I
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Piroboridava 1
Prof. univ. dr. docent Radu Vulpe

Cărturar cu rare însușiri, 
Miron Costin a scris Letopise
țul Tării Moldovei, apoi așa- 
numitele Cronica polonă și 
Poema polonă, destinate și 
una și cealaltă a informa lu
mea cărturărească și politică 
din țara vecină — de unde 
cronicarul aștepta un ajutor 
în lupta de eliberare — asu
pra trecutului poporului ro
mân. Miron Costin s-a situat 
mult peste antecesorul său 
Grigore Ureche printr-un co
mentariu mai adincit al fap
telor, printr-un orizont cul
tural și politic mult mai larg. 
El leagă evenimentele istorice 
interne de cele internaționale 
și totodată afirmă categoric și 
documentat origina romană, 
manifestîndu-și mîndria față 
de strămoși. „Caută-te dară 
acum, cetitorule — exclama el 
— ca într-o oglindă și te pri
vește cum ești". Convingerea 
unității poporului român apa
re. de asemenea, mai preg
nantă la Miron Costin. El 
arată că scria„ca să scoț lumii 
la vedere felul neamului, din 
ce izvor și seminție sînt lă- 
cuitorii țării noastre. Moldo
vei și Tării Muntenești și ro- 
mînii din țările ungurești... 
că toți un neam și odată dis- 
călecați sînt". Scriind intr-un 
stil colorat, uneori încărcat 
cu reminiscențe din mitologia 
antică, manifestîndu-și admi
rația pentru Italia, țară care 
„ieste acum scaunul și cuibul 
a toată dăscălia și învățătura", 
căutînd să fie scrupulos și 
obiectiv în relatarea faptelor, 
pe care le urmărește în mul
tilateralitatea lor, Miron Cos
tin atribuie totodată istoriei 
pe care o slujește un rol de
osebit educativ și patriotic. 
„Letopisețele — scria el — nu 
sînt numai să le citească o- 
mul, să știe ce au fost în 
vremi trecute, ce mai mult să 
hie de învățătură, ce ieste bine 
și ce ieste rău și de ce să se 
ferească și ce va urma hie 
cine". Manifestîndu-și dragos
tea de tară și de popor. Miron 
Costin mai exclama : „A lăsa 
iarăși nescris, cu mare ocară 
înfundat neamul acesta de o 
seamă de scriitori, ieste inimii 
durere".

Dar cărturarul, în a cărui 
viață s-a amestecat strîns o 
neîntreruptă activitate politi
că cu silințele sale pe tărîmul 
culturii, a avut un tragic sfîr- 
șit. Luat prizonier în Polonia 
o dată cu Duca Vodă, dar bine 
tratat, el s-a reîntors în pa
trie în 1685, chemat de Con
stantin Cantemir. Sase ani mai 
tîrziu, victimă a uneltirilor 
politice, a ambițiilor fratelui 
său Velicico și a neîncrederii 
domnești. Miron Costin a fost 
ucis la Roman de trimișii 
domnului. Cu el dispărea una 
dintre personalitățile remar
cabile ale vremii sale a cărui 
operă a dăinuit peste veacuri 
ca monument literar și istoric 
nepieritor, confirmînd înseși 
cuvintele bătrînului cronicar 
că „scrisoarea ieste un lucru 
veșnic".

DAN BERINDEI 
cercetător principal la 

Institutul de Istorie 
al Academiei Republicii 
i, Socialiste România
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Așezarea getică de la Poiana, 
una din cele mai importante 
localități arheologice din par
tea răsăriteană a patriei noas
tre, se află la 25 km spre 
vest de Tecuci, pe muchia 
rîpei înalte ce formează malul 
sting al Șiretului, nu departe 
de gura Trotușului. 
poziției sale strategice 
conomice de prim 
fiind situată la o ar
ticulație esențială a 
drumului celui mai 
scurt dintre Carpați 
și gurile Dunării, a- 
șezarea de la Poiana 
s-a bucurat de o dez
voltare deosebită.

Cercetată mai întîi 
de Vasile Pârvan în 
1913, „Cetățuia" a fă
cut obiectul unor să
pături preliminare în 
1926, executate de e- 
levul său Gh. Ștefan, 
apoi al unor explorări 
sistematice, care s-au 
succedat între 1927 și 
1951 sub conducerea 
autorului acestui ar
ticol, 
ample 
rările 
1951,
Institutul de Arheolo
gie al Academiei. 
S-au constatat 9 stra
turi. Cel inferior, cel 
mai vechi, aparținînd 
culturii Monteoru din 
ma jumătate a epocii
zului, datează din sec. XVII— 
XVI î.e.n. Cel de de-asupra 
se raportă la prima epocă a 
fierului, caracterizîndu-se prin 
elementele culturii Basarabi 
din sec. VII—VI î.e.n. Restul 
de șapte straturi alcătuiesc 
complexul culturii geto-dace 
din a doua epocă a fierului, 
cuprinzînd, fără întreruperi, 
lungul interval dintre sec. V 
î.e.n. și sec. I e.n. Nicăieri în 
alte așezări această cultură nu 
prezintă la un loc o continui
tate tot atît de strînsă și nici 
materiale tot atît de bogate. 
De o abundență neîntrecută 
sînt cu deosebire straturile 
din secolele III î.e.n. și I. e.n. 
Poiana a fost unul din cele 
mai prospere centre econo
mice ale lumii geto-dace. Aci 
era un mare emporiu comer
cial. unde mărfurile grecești,

Cu deosebire 
au fost explo- 

din anii 1949— 
susținute de

Grație 
și e- 
ordin.

venite cu corăbiile și luntrele 
pe Dunăre și pe cursul infe
rior al Șiretului, erau descăr
cate pentru a fi transportate 
mai departe. Ca urmare a aces
tui viu trafic negustoresc, s-a 
dezvoltat întreaga activitate 
economică a așezării. Au fost 
găsite nenumărate urme de a- 
teliere în care se practicau de 
către

vin.

Amforă ele
nistică din 
Cos, importa

tă cu

pri- 
bron-

localnici diverse mește
șuguri. Dezvoltarea 
forțelor de producție, 
dezvoltarea producției 
de mărfuri, intensita
tea schimburilor co
merciale, au atins la 
Poiana proporțiile ce
le mai remarcabile 
din lumea geto-dacă.

Născută ca un cen
tru tribal, această a- 
șezare a depășit mult, 
prin raza legăturilor 
sale economice, spa
țiul unui singur trib. 
Trebuie să fi fost un 
punct de frunte în ca
drul întregii uniuni a 
triburilor getice de la 
Dunărea de Jos, în
tocmai ca Popești pe 
Argeș.

Autori greci dă
deau chiar așezărilor 
getice de acest tip 
titlu de polis, „oraș", 
pe care îl. foloseau și 
pentru strălucitele a- 
șezări urbane din aria

civilizației greco - romane. 
PE BAZA DATELOR O- 
FERITE DE GEOGRAFUL 
PTOLOMEU, AM IDENTI
FICAT CETĂȚUIA DE LA 
POIANA CU PIROBORI
DAVA, O POLIS PE CARE 
ÎNVĂȚATUL ANTIC O SI
TUEAZĂ EXACT ÎN ACEST 
LOC DE PE MALUL STÎNG 
AL ȘIRETULUI INFERIOR, 
LA O BUNA DISTANTA DE 
DUNĂRE. Numele Pirobori
dava, specific geto-dac, în
seamnă „Cetățuia lui Piro- 
bor", făcînd aluzie, de sigur, 
la șeful de trib getic care a 
întemeiat-o.

Sfîrșitul Cetățuii de la Poiana 
nu e destul de clar, deoarece 
la suprafața sa s-au constatat 
și obiecte romane din sec. 
II—III e.n. Totuși, conținutul 
caracteristic

CAMIL RESSU : Autoportret

straturi se oprește la sfîrșitul 
secolului I e.n. Ultimele mo
nede descoperite în săpături 
datează din vremea împăra
tului Vespasian. Avem dreptul 
să deducem că acest bogat și 
puternic centru geto-dac a fost 
suprimat de romani sub dom
nia lui Domițian cu prilejul 
războaielor acestuia împotriva 
lui Decebal. După pacea în
cheiată între cei doi adver
sari la anul 89, Moldova de 
Jos, (ca și Muntenia), ieșea de 
sub influența regelui dac, 
rămînînd sub aceea a romani
lor. La începutul domniei lui 
Traian este atestat, ca stră- 
juind la Piroboridava, un 
detașament al unei trupe ro
mane.

I 
I
I
I
I
I
I
I

„Magnus 
meteoritus

al ultimelor sale

Strecurătoare aetică de !ut

• CEL MAI MARE ANIMAL ROZĂTOR DIN LUME este cobaiul 
de rîu care trăiește mai ales în America de Sud. Unul din 
specimene, împușcat de Cb. Darwin cîntărește 45 kg, avînd 
glme de peste 1 m.

• CEL MAI VECHI ROMAN cunoscut de istoria literelor 
titlul „Povestea a doi frați" — opera scriitorului teban En-na-na — 
fiind scris în jurul anului 3 200 î.e.n. El cuprinde 19 foi de papirus.

• CEL MAI NOU MIJLOC DE COMBATERE A BURUIENILOR 
este distrugerea lor pin gaze lichefiate. Noul sistem curăță un hectar 
de plante cultivate în mai puțin de 15 minute.

• CELE MAI MICI MAIMUȚE de pe suprafața pămîntului fac 
parte din specia Cebuella pygmae și trăiesc în pădurile tropicale din 
sudul Columbiei, în Ecuador și în Brazilia. Puii la naștere cîntăresc 
20 g și au lungimea de circa 5 cm.

• Noul teatru de operă din Dortmund — în curs de finisare — 
are CEA MAI MARE CUPOLA din lume ; ocupînd o suprafață 
de 2 200 mp cupola are diametrul de 54 m.

• Enciclopedia chinezească din secolul al XVlI-lea este CARTEA
CU CEL MAI MARE NUMĂR DE PAGINI DIN .......... _
853 450 pagini

• CEL MAI MIC APARAT DE RAZE X din 
fază de experimentare Ia Chicago. Inventat de

aceste 
o lun-

poartâ

LUME. Ea numără

lume se găsește în 
dr. 1. Reiffel de la 

Institutul de tehnologie din Illinois, instrumentul, care are doar 8 
cm lungime, funcționează la baterie. Partea principală, 
emană razele X, nu depășește 1,5 mm în diametru.

• CEL MAI VECHI MUZEU SE AFLĂ ÎN JAPONIA 
NARA) fiind întemeiat încă din anul 756 e.n. Aici se află 
de pictură, sculptură și artă aplicată cu vechimi de peste un mileniu.

GROASA ESTE HIPOPO- 
în grosime cîntărlnd pînă

cea care

(ORAȘDL 
exponate

ARTIFICIALA se află la

Ceașcă cenușie de lut cu orna
mente lustruite. Imitație după 

un model elenistic
Camee de sardonix reprezentind un car minat de zeița Athena, 
incrustată intr-un inel de aur. Import roman din secolul I e.n.

I

• ANIMALUL CU PIELEA CEA MAI 
TAMUL. Epiderma acestuia măsoșră 5 cm 
la 250 kg.

• CEA MAI MARE INIMA UMANA
muzeul de științe din Portland (S.U.A.) Dimensiunile ei de 4x4x6,5 m, 
permit vizitatorilor să pătrundă în centrul inimii și să parcurgă, prin 
vasele sanguine, drumul pe care-1 face stngele.

• CEA MAI LUMINOASA PLANTA crește în Africa de nord. 
Este așa-numitul „copac al diavolului", a cărui scoarță conține o 
cantitate atit de mare de fosfor, îneît permite ca, noaptea să se 
poată citi la „lumina" lui.

• CEL MAI ÎNALT ANIMAL este un elefant care trăiește in 
Africa șl atinge 5 metri.

• CEL MAI LUNG TUNEL din lume este cel care leagă locali
tățile Bale și Chesapeake din statul Virginia (S.U.A.), avind 28 km.

PROMETEI MODERNI
Puține științe au o putere de 

fascinație atît de mare ca bio
chimia.

în denumirea acestei științe 
nu se ascunde nici o taină : 
biochimia, după cum spune și 
numele său, este... chimia ma
teriei vii. Biochimia are vaste 
înrudiri cu un mare număr de 
ramuri științifice. Natural, 
în primul rînd, legăturile cele 
mai strînse se stabilesc cu fi
ziologia — ce se ocupă cu mo
dul de funcționare al organis
mului — și cu chimia. Dar, în 
același timp, biochimia se mai 
apropie de multe alte științe 
ca botanica, zoologia, și are a- 
plicații în medicină, în indus
trie, în agricultură...

Se spune adeseori că biochi
mia face parte dintre cele mai 
noi științe, devenind „de sine 
stătătoare"—adică complet se
parată de fiziologie și de chi
mie — numai în ultimii 40 de 
ani. Aceasta este, desigur, a- 
devărat, dar nu trebuie să ui
tăm că preocupări de biochi
mie au existat cu secole îna
inte. După cum remarca prof 
Dagognet de la Lyon, în evo
luția acestei științe se obser
vă o accelerare istorică de ne

crezut. într-adevăr, în timp ce 
primele etape se întind pe dis
tanțe de secole, ultimele du
rează ani. Descoperiri de ma
re importanță se făceau în 
trecut la intervale de veacuri;

Căderea vitalismului a în
semnat o poartă deschisă că
tre noi progrese ale biochi- 
miei.

Alte etape importante sînt 
demonstrația — în 1837 — că 
drojdia de bere este un orga
nism viu, asemănător cu plan
tele, care provoacă fermenta
ția alcoolică a zahărului. Con
statarea îi aparține lui 
Schwann. Au fost însă nece
sare studiile lui Pasteur asu
pra „acririi" vinurilor și lap

Un alt nume mare care nu 
poate fi omis este cel al lui 
Claude Bernard. Cercetările 
sale au scos în evidență faptul 
că pentru a obține energie, 
corpul nu folosește alimentele 
numai, dar clădește în același 
timp din aceste alimente unele 
substanțe uneori foarte com
plexe. Astfel, el a arătat că 
glicogenul din ficat, care ser
vește ca o rezervă de zahăr 
a organismului, este sintetizat 
de acest organ din glucoza a-

asupra metabolismului. Re
cent, studiile de acest tip au 
fost verificate și duse mai de
parte de cercetări făcute cu 
atomi marcați (printre care 
sînt celebre acelea ale lui 
Schoenheimer).

Și țesuturile respiră. Cum ? 
Prin ce mijloace ? Aceste în
trebări au fost clarificate prin 
studiile lui Wieland, Warburg 
și Thunberg asupra enzimelor 
respiratorii. Lohmann, Engel
hardt și Szent Gyflrgy au a-

CORIFEII BIOCHIMIEI
astăzi, uneori, la cîteva săp- 
tămîni !

Să cităm astfel numele lui 
Priestley care, în 1777, vor
bește despre asimilarea bio
xidului de carbon de către 
plante, punînd-o în evidență 
experimental.

O mare importanță a avut-o 
în „biochimie" anul 1828. A- 
tunci WBhler a sintetizat u- 
reea. Era un eveniment sen
zațional : pentru prima dată 
omul izbutea, în eprubeta sa, 
să obțină o substanță organi
că. Era o lovitură de moarte 
dată vitalismului, care susți
nea că între substanțele orga 
nice și cele anorganice ar e- 
xista o graniță de netrecut.

telui, pentru a elucida aceste 
fenomene. Totuși, și Pasteur 
făcea o greșeală : el susținea că 
totul se datorește „activității 
vitale" a drojdiei și a anumi
tor micro-organisme cărora 
le-a spus „fermenți". Această 
părere a trebuit modificată, 
atunci cînd frații Buchner au 
dovedit în anul 1897 că pre
paratele de drojdie, din care 
au fost eliminate celulele vii, 
erau totuși în stare să fermen
teze zaharurile ! Substanțele 
care provocau aceste modifi
cări au primit numele de fer
menți sau enzime. Astăzi, en- 
zima este unul din cuvintele 
magice ale biochimiei mo
derne !

flată în sînge. De asemenea, 
el a scos în evidență constan
ța mediului intern al corpului, 
indiferent de schimbările din 
mediul extern. în secolul no
stru, cercetările și descoperi
rile se acumulează într-un 
ritm din ce în ce mai verti
ginos. în 1906, F. G. Hopkins, 
presupune că există factori a- 
limentari care acționează în 
cantități foarte mici și fără de 
care sănătatea viețuitoarelor 
ar suferi. Aceste mărunte dar 
însemnate substanțe s-au do
vedit mai apoi a fi vitamine
le. Tot Hopkins a devenit fai
mos pentru lucrările sale asu
pra producerii acidului lactic 
în mușchi ca și pentru studiile

dus, de asemenea, contribuții 
esențiale la problema biochi
miei contracției musculare.

Mulți alți prometei ai știin
ței ar trebui încă citați în 
domeniul biochimiei. De pildă, 
Meyerhof, Neuberg, Young și 
Coris sînt toți asociați la stu
diul fermentației alcoolice și 
al glicolizei, adică sfărîmarea 
zaharurilor pînă la acid lactic 
în organismul nostru. Un nu
me important este cel al lui 
Krebs, care a studiat forma
rea ureei și oxidarea acidului 
lactic în corp. Un șir întreg de 
alte nume și descoperiri bio
chimice ar putea fi menționa
te. La noi în țară, acad. Eu
gen Macovski a efectuat o

Studiul meteoriților este 
nou. Cu numai două sute 
de ani în urmă, pînă și 
Voltaire se număra printre 
scepticii care nu credeau în 
realitatea unor pietre „descin
se dintre nouri". Pe aceeași li
nie de gîndire, cînd i s-a ra
portat lui Lavoisier, celebrul 
chimist francez, într-o zi de 
vară a anului 1772, despre me
teoritul căzut la Luce în 
Franța, savantul a clătinat din 
umeri, rostind sentențios : „Nu 
există pietre în cer" I

Astăzi știm de mult că me
teoriții sînt ceva cit se poate 
de real, le observăm căderea, 
studiem legile după care are 
loc și' este interesant de sem
nalat că unul dintre primii — 
dacă nu chiar primul meteorit 
— semnalat ca atare și stu
diat din punct de vedere ști
ințific a căzut la Buzău cu 
mult înainte de epoca lui 
Voltaire sau Lavoisier...

Era într-o dimineață geroasă 
de ianuarie în anul 1714. în 
munții Buzăului toate cărările 
erau troienite de zăpada că
zută în ajun, din belșug. 
Cu puțin înainte de amia
ză, din norii grei, cenușii, 
s-a desprins parcă o lumină 
învelită într-un fum des și 
venind spre pămînt cu un 
vîjîit din ce în ce mai pu
ternic se isprăvi, ciocnindu-se 
de coasta muntelui, cu o bu
buitură înfundată. Zburînd în 
toate părțile, nenumărate 
bucăți de piatră, mai mari și 
mai mici se răspîndiră. topind 
zăpada care sfîrîia la atinge
rea lor.

Acestea aveau un aspect ne
obișnuit și prezentau o spăr
tură sticloasă.

Socotit important, eveni
mentul fu adus la cunoștința 
Domniei și așa află vestea 
Constantin Brîncoveanu.

învățat întreținînd legături 
cu mulți oameni de vază din 
lumea de pe atunci, avînd 
strînse relații cu medici, filo
zofi și oameni de știință din 
Transilvania, voevodul se 
adresă de îndată renumitului 
medic și m.ineralog transilvă
nean Samuel Koleseri. Acesta 
din urmă adunase un imens 
material legat de bogățiile na
turale ale Transilvaniei, um
blase prin Moldova și Țara 
Românească —■ fiind, se pare, 
după unii, chiar de origină 
română (Coleșeriu). Preocupat 
de orice venea în legătură cu 
mineralogia și medicina, Kble- 
seri era în bune relații cu 
Brîncoveanu, care îi cere ex
plicații asupra fenomenului. 
Savantul transilvănean vrea 
să vadă, înainte de a se pro
nunța. și în mai puțin de o 
lună de la eveniment, are în 
mina sa trei bucăți din me
teoritul „Buzoian". Informat 
de Domnitorul Țării Româ
nești asupra chipului în care 
au ajuns „pietrile" pe pămînt, 
Koleseri procedează la o primă 
analiză.

Examinînd fragmentele pri
mite de la București, învățatul 
clujean — savantul locuia la

Cascada Bakyeun (R.P.D,

Coreeană)

serie de studii importante în 
legătură cu originea materiei 
vii, care au fost comunicate 
și viu discutate în străinătate, 

în ultimul timp, biochimia 
evoluează cu pași de uriaș. A- 
meliorarea tehnicilor de cer
cetare a făcut posibilă cunoaș
terea tainelor proceselor bio
chimice care au loc în intimi
tatea celulei și a nucleului. 
Acizii nucleici, aceste imense 
alcătuiri formate din lanțuri 
paralele de atomi, par să re
gleze, prin procese chimice, 
întreaga noastră viață.

în sfîrșit, să nu uităm că și 
pe linia sintezelor s-au făcut 
în ultimul timp pași uriași. 
Astfel, acum cîteva luni s-a 
obținut o victorie de mare ră
sunet științific : sinteza totală 
a insulinei. Este pentru prima 
oară cînd chimiștii izbutesc 
să sintetizeze o moleculă pro
teică atît de mare și care po
sedă, în același timp, proprie
tăți biologice.

Ce surprize ne mai așteaptă 
în viitor din partea biochimi
ei ? Sinteza vieții in eprubetă ? 
descoperirea tainelor sănătății, 
ale îmbătrînirii, ale morții ? 
Infrîngerea bolii canceroase ? 
Sînt numai cîteva din promi
siunile acestei tinere științe.

Dr. LEONID PETRESCU

Bozaianus"
Cluj, unde exercita și medici 
na — constată în cadrul unei 
minuțioase descrieri fizice, că 
„mineralul", este dur, solid, de 
culoare cenușie, bătînd în ne» 
gru, că prezintă nenumărate 
vinișoare subțiri, spărturi și 
incluziuni neregulate, eu «n 
pronunțat miros de sulf... Apoi 
Koleseri încearcă o analiză 
chimică, ajungînd în cele din 
urmă la concluzia că „piatra 
are o natură minerală, certă". 
Cum lucrurile nu puteau rd« 
mine numai la acest stadiu,

SAMVELIS K lLESERI
DE XERES-EES

AVRARIA 
ROMANO-DACICA,

VALACHTAE
C At VT AN A B SVBTERRANtAl 

DESCR1PT10NE
.MICHAELIS SCHENDO. R C.EQ. 
u VANDERatCH

JTlkVM BOITA

I O A hi N I s s i I V B R T.

POSO.Vtl, U CJSSOk'l.lt. 
ivMHiiv. IOAN. MICHAELIS La.'DEULI 

TVrOGtĂfill, kT IiBujuFvLAL
17 10.

Coperta cărții lui Koleseri

savantul întocmește o comu
nicare. Ea va fi citită în fața 
„Academiei curioșilor naturii" 
din Halle — Germania — 
unde va stîrni vii discuții. 
Bineînțeles că savantul clu
jean nu a uitat să-și in. ;:e 
Domnescul corespondent de a 
București despre concluziile 
la care ajunsese cu privire la 
natura minerală a substanței 
căzute din cer...

Peste trei-ani, cînd se tipă
rește la Sibiu cartea AURA- 
RIA ROMANO-DACICA—ope
ră capitală a lui Kdleseri — 
ea va conține în afară de o 
serioasă descriere a metalelor 
și metalurgiei vremii și pagini 
consacrate lui „Magnus me
teoritus Bozaianus" (cartea e 
scrisă în limba latină) care 
este amintit cu lux de amă
nunte, legate de împrejurările 
în care a căzut pe pămîtyv. 
Textul îl citează pe „excelen
tul" principe „Basaraba de 
Brancovan", ca pe un bun cu
noscător al împrejurărilor in 
care s-a petrecut fenomenul.

Meteoritul buzoian, înre
gistrat ca atare de istoria ști
inței, in anul 1714, este una 
dintre primele „pietre cerești" 
care au avut cinstea de a fi 
studiate riguros științific de 
către un savant consacrat și 
care prin marea sa autoritate 
i-a stabilit in mod indubitabil 
originea.

Ing. D. TODERICIU 
lector universitar
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Media producției de grîu la 
hectar realizată anul acesta în 
cooperativele agricole de pro
ducție din Alba Iulia a atins 
2 409 kg, cifră superioară celor 
obținute in anii precedenți. 
Tovarășul Mihai Ciban, pre
ședintele cooperativei agrico
le, consideră că sporul pro
ducției se datorește în primul 
rînd arăturilor executate pe 
terenurile destinate culturii 
griului.

„Am întreprins toate măsu
rile — spunea el — ca în vara 
trecută, imediat după recol
tatul plantelor să începem a- 
răturile. în vederea efectuării 
unor lucrări de calitate, am 
urmărit ca mecanizatorii să 
lucreze în permanență cu ma
șinile bine reglate, să între
țină utilajele in mod cores
punzător. La 23 august, noi 
terminasem de arat. Terenu
rile astfel pregătite și, în plus 
fertilizate cu superfosfat au 
constituit un bun pat germi
nativ pentru sămînță și, în 
ultimă instanță, au favorizat 
recoltele mari pe care le-am 
obținut**.

Țăranii cooperatori din Te- 
iuș au recoltat și ei cîte 2 072 
kg grîu, în medie, la hectar, 
iar explicația acestei produc
ții este găsită, de asemenea, 
în modul în care s-au execu
tat arăturile adînci de vară.

Învățînd din experiența a- 
nilor trecuți, cooperativele a- 
gricole de producție amintite, 
au acordat și în această vară 
maximă atenție arăturilor. 
Așa je explică faptul că încă 
de la 26 august, țăranii coo
peratori din Alba, Teiuș, Vinț, 
Cricău, Ighiu, Micești, Galda 
au terminat arăturile din a- 
ceastă epocă. „Noi am fost a- 
jutați de către conducerea 
cooperativei agricole — spu
nea tînărul Simion Lupșan, șe
ful brigăzii de tractoare de la 
Galda — să folosim din plin 
timpul favorabil arăturilor. 
Organizația U.T.C. din sat a 
mobilizat un număr mare de 
tineri ca să participe la strîn- 
sul și transportatul paielor de 
pe terenurile care urmau să 
fie arate, ne-au aprovizionat 
cu combustibil, masa de prînz 
ne-a fost servită la cîmp. În 
pauzele de masă și odihnă am 
fost înlocuiți pe tractoare cu

elevii din anul III ai școli pro
fesionale de mecanizatori a- 
flati în practică. Am reușit 
astfel să atingem o viteză zil
nică maximă și să executăm 
arături recepționate numai cu 
calificativul „foarte bine".

Temeinica organizare a 
muncii mecanizatorilor s-a fă
cut simțită și s-a demonstrat 
eficiența ei în marea majoritate 
a cooperativelor agricole din 
raionul Alba. De aceea, situa
ția arăturilor de vară pe raion 
se prezintă bine, ele fiind exe
cutate pe aproape întreaga su
prafață planificată. Doar în 
cîteva cooperative agricole se 
semnalează rămîneri în urmă. 
Au fost executate arături nu
mai pe 280 hectare din 630 la 
Berghin, pe 160 din 260 la 
Benic, pe 178 hectare din 300 
la Căpud.

în aceste cooperative agri
cole — spunea tov. inginer 
Aurel Petrovici, președintele 
consiliului agricol raional — 
se impun măsuri organizato
rice mai serioase și în primul 
rînd trebuie să se urgenteze 
eliberarea terenurilor de pa
iele rămase în urma combi
nelor. în atenția cooperative
lor agricole de producție a- 
mintite trebuie să stea, de a- 
semenea, aplicarea, înainte de 
arături, pe terenurile destina
te însămînțării griului și can
titățile de îngrășăminte chi
mice repartizate**.

După cum se apreciază la 
consiliul agricol și la S.M.T., 
chiar cu aceste întîrzieri din 
cîteva cooperative, arăturile 
de vară vor fi încheiate înain
te de 15 septembrie, urmînd 
ca prin 20—25 ale aceleiași 
luni, să se înceapă însămîn- 
țările.

„Pînă atunci**, indică spe
cialiștii de la consiliul agricol 
raional, arăturile trebuie men
ținute curate, acolo unde este 
cazul să fie discuite, iar să- 
mînța pregătită încă de pe 
acum. Tinerilor cooperatori le 
revine sarcina să-și aducă în
treaga contribuție în această 
perioadă la verificarea semin
țelor în depozite, la tratarea 
griului și la celelalte lucrări 
cerute în unitățile din care 
fac parte.

LAL ROMULUS

Zilele însorite aduc încd mulți turiști la „Babe'

Ieri, în Capitală și în țară £

AU ÎNCEPUT CONSFĂTUIRILE |
CADRELOR DIDACTICE j

9 septembrie 1966. In toate 
raioanele țării profesorii și 
învățătorii s-au întîlnit în 
cadrul consfătuirilor cadrelor 
didactice. La dezbateri parti
cipă și cei 6 500 de profesori 
și 2 865 de învățători care la 
15 septembrie vor urca pentru 
prima oară la catedră.

Despre conținutul consfă
tuirilor din zilele de 9 și 10 
septembrie ne-a vorbit tova
rășul Ion Mușat, director în 
Ministerul Invățămîntului. Am 
aflat că tema discuțiilor ge
nerale este legată de una din 
cele mai importante sarcini 
ale cadrelor didactice — 
educația tineretului școlar — 
în lumina Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 12—13 apri
lie a.c. Materialul prezentat în 
cursul zilei de ieri — „Rolul 
cadrelor didactice în organi
zarea și desfășurarea activi
tății pionierești'* — a fost în

tocmit de către Ministerul In- 
vățămintului și trimis din 
vreme secțiilor raionale de în- 
vățămint — fapt care a dat 
posibilitatea pregătirii temei
nice a discuțiilor. S-a vorbit 
pe larg — în toate consfă
tuirile — despre sarcinile ce 
revin profesorilor și învățăto
rilor în cadrul muncii lor di
dactice pentru formarea mul
tilaterală, completă, a tinere
tului nostru. Scoțîndu-se în 
evidență ceea ce aduce nou 
organizarea activității pionie
rești, structura și conținutul 
ei, s-au accentuat îndatoririle 
tuturor lucrătorilor din învăță- 
mînt în legătură cu noua or
ganizare a muncii cu pionierii.

Lucrările consfătuirilor se 
vor încheia în cursul zilei de 
azi.

A. VASILE8CU

ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru ecian panoramic —*

rulează la Patria (orele 10i 
12,45! 15,451 18,30) 21,15).

ACUZATUL NU S-A PREZENTAT 
rulează la Republica (orele 
(9,15; 11,30; 13,45; 16,45; 19; 
21,15).

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15: 13,30> 16, 18,30; 21), Fes
tival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cine
mascop —

rulează la București (orele 9i 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21).

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la Modern (orele 9; 
11,15 13,30, 15,45; 18; 20,15).

TUTUNUL (ambele serii)
rulează la Capitol 
12,30; 16; 19,30).

(orele 9;

CINEVA ACOLO SUS MĂ
IUBEȘTE.

rulează la Lumina (orele 8,30;
11,15; 13,45, 16,15, 18,45,
21,15)

JURNALUL UNEI FEMEI IN ALB
rulează la Victoria (orele 8,451
11) 13,30, 16; 18,30 ; 21).

SE ÎNTÎMPLA NUMAI DUMINICA
rulează la Central (orele 8,45;

imiiE 
LA iA/TÎLMRE

CLI TRECUTUL
Cunoașterea trecutului ne face 

să înțelegem și să prețuim măre
ția prezentului și viitorului. Pentru 
a răspunde acestui deziderat. Co
mitetul regional Iași al U.T.C. în 
colaborare cu biblioteca regională, 
Consiliul regional al Uniunii gene
rale a sindicatelor, Comitetul re
gional al femeilor, au organizat 
un concurs cu tema : ,,Din tradi
țiile luptei revoluționare a po
porului român“ ce se va desfășura 
între 19 septembrie șl 25 septembrie. 
Participarea unui număr cît mai 
mare de tineri de la orașe și sate 
este asigurată de desfășurarea pe 
faze comunale, inlercomunale și 
raionale a concursului. Prima în- 
tîlnire a tinerilor cu examinatorii 
va avea loc în cadrul unei seri 
de întrebări și răspunsuri premer
gătoare concursului, în urma că
rora celor mai bine pregătiți li se 
va oferi posibilitatea de a concura 
în continuare. (I. CHIRIAC).

Astăzi începe
Concursul Internațional 

de natațîe

cu 6—1, 6—2 de compatrioata 
sa Madona Schacht. Nancy 
Richey (S.U.A.) a învins-o pe 
Virginia Wade (Anglia) cu 
6—3, 6—1.

ACTUALITATEA
ȘANTIER CINEMATOGRAFIC

„DIMINEȚI UNUI 
TÎNĂR CUMINTE"

• Astăzi la bazinul din 
parcul sportiv Dinamo din 
Capitală încep întrecerile con
cursului internațional de no
tație la care participă sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria 
și România.

Dintre concurența străini 
care vor lua startul la această 
competiție menționăm pe: 
Barbara Franke, Eva Grecka,

Ladyslaw Wojtakaytis (Po
lonia), Magda Frolova, Zdanek 
Vanecek, Petr Tippman (Ceho
slovacia), Doris Bay, H. Leh
mann, D. Kinzel (R. D. Ger
mană), Jutta Olbrisch, K. Barth 
(R. F. Germană), Laszlo Cseh, 
Risko, Banyai (Ungaria).

Din lotul român fac parte 
Cristina Balaban, Anca An
drei, Gica Manafu, A. Șopte- 
reanu, V. Moraru, întrecerile 
încep la ora 17,00.

Cassius Clay 
declară...

• Sîmbătă seara pe ringul 
instalat la Waldstadion din 
Frankfurt pe Main va avea 
loc meciul de box dintre 
campionul mondial la cate
goria grea Cassius Clay și 
campionul european Karl Mil- 
denberger (R. F. Germană).

Se așteaptă ca 80 000 de 
spectatori să urmărească a- 
ceastă întîlnire în care boxe
rul negru pornește din nou 
favorit. Din anul 1960 de cînd 
a trecut la profesionism, Cas
sius Clay (24 ani) n-a fost în
vins niciodată, obțin înd 25 de 
victorii dintre care 20 prin 
KO. Mildenberger, în vîrstă 
de 29 de ani, dar mai ușor cu 
4,5 kg. decît adversarul său, a 
susținut pînă în prezent 54 de 
meciuri, avînd doar două în- 
frîngeri și trei întîlniri la ega
litate.

în ultimul său interviu, 
Cassius Clay a declarat: „Vic
toria se va decide în repriza a 
cincea sau a șasăa. Milden
berger este un boxer rapid și 
foarte solid. El ar putea să 
obțină, victoria. Dar în acest 
caz eu mă voi retrage din 
box’*.

8—2, 8—6, 5—7, 8—4. Pe
australianul Bowrey, iar New
combe l-a întrecut pe Cox 
(Anglia) cu 3—6, 6—1, 3—6, 
6—2, 6—1.

în proba feminină, Kerry 
Melville (Australia) a dispus

• în ziua a treia a întrece
rilor de natațîe din cadrul 
Dinamoviadei care se desfă
șoară la Praga s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Proba de 400 m liber a re
venit campionului european 
Beliț Gelman (U.R.S.S.) crono
metrat în 4’17” 3/10, iar cursa 
de 200 m bras cunoscutului 
sportiv sovietic Prokopenko 
cu timpul de 2’35” 8/10. Alte 
rezultate : feminin 100 m spa
te Savelieva (U.R.S.S.) 1T0”
7/10 : Ștafeta 4 x 100 mixt Di- _ 
namo (U.R.S.S.) 4’50”2/10 ; w
masculin : 100 m spate Gromah 
(U.R.S.S.) 1’03”.

în turneul de polo, formația 
cehoslovacă Duda Hvezda a 
înregistrat o surprinzătoare 
victorie învingînd pe Dinamo 
(U.R.S.S.) cu scorul de 4—3 
(1—1, 2—1, 1—0, 0—1), iar 

Dozsa (Ungaria) a întrecut cu 
7—2 pe Spartak (Bulgaria).

Aflasem de multă vreme că re
gizorul Andrei Blaier lucrează la 
un film de actualitate, al cărui su
biect se axează pe o serie de pro
bleme interesante din viața tine
retului nostru. L-am întîlnit in 
mijlocul echipei sale de producție, 
cu prilejul turnării uneia din ul
timele scene cu care își încheie 
etapa filmărilor. în fata obiectivu
lui cinematografic, cei doi eroi 
principali ai filmului, Mariana și 
Vire, respectiv acțorii Irina Pe
trescu și Dan Nuțu (al cărtn debut 
promițător l-am cunoscut cu pri
lejul filmului „Duminică la 
tot în compania talentatei 
Petrescu) rostesc ultimele 
sub luminile puternice ale 
toarelor.

— Ce vă propuneți să transmi
teți spectatorilor prin intermediul 
noului dv. film ? — l-am Întrebat 
pe regizorul Andrei Blaier.

— Filmul „Diminețile unui băiat 
cuminte* pe care-1 realizez după 
un scenariu la care am lucrat în 
colaborare cu Constantin Stoiclu, 
ne precizează dînsul, conține un 
bogat material faptic aducînd în 
discuție probleme autentice, izvo- 
rîte din realitatea imediată a vie
ții tineretului nostru. Ne 1 propu
nem să înfățișăm aici, într-o po
veste dinamică și interesantă, 
construită dramaturgie, această nă
zuință care concretizează elanuri
le generațiilor tinere spre reali
zarea personală integrală, prin a- 
flarea adevăratului drum In viață, 
efervescenta necontenită a adoles
cenței spre puritate, frămîntărlle, 
căutările și eforturile acestei vîrs- 
te către o matcă propice care să-i 
canalizeze energiile șl pasiunile 
spre realizări depline.

— Cum evoluează personajele 
filmului pe traiectoriile personale, 
în lumina generalizărilor exprima
te anterior ?

— In primul rînd, Ii avem tn ve
dere pe cei doi prieteni și colegi 
de școală, Vive și Romică, care, 
după efectuarea stagiului militar, 
se angajează initial într-o între
prindere oarecare din orașul lor 
natal, duetnd o existență comodă 
de funcționari anonimi. Pe Stela o 
aflăm alături da logodnicul său, un 
inginer lipsit de Idealuri și ela
nuri entuziaste, mărginit doar a 
clștiga cît mal bine și a-și men
ține o situație profesională și ma
terială Înfloritoare. Tuturor aces
tor tineri le lipsește însă adevă
rata mulțumire sufletească, capa
bilă să genereze sentimentul feri
cirii. Atît Vive, cît și Stela își dau 
seama de penuria sufletească în

ora 6“, 
lrina 

replici 
reflec

care se află, de lipsa de orizont, 
de plafonarea care-i cuprinde tot 
mai mult, se neliniștesc și se zbu
ciuma în căutarea elementului di
namic care să le mobilizeze exis
tenta, să-i salveze din angrenajul 
acestui mecanism invizibil care a- 
menință să le rateze înseși idealu
rile frumoase pe care cu toți, și Ie 
imaginează.

Sperăm că filmul să placă celor 
pentru care a fost făcut, sperăm ca 
tinerii noștri să-și afle în viitoa
rei frămînlăritor și căutărilor eroi
lor amintiți, propriile lor elanuri, 
ambiții si năzuințe spre realizarea 
dorită pe plan etic și profesional 
și, prin aceasta, eforturile pe care 
le-am depus cu perseverentă și 
pasiune în realizarea Ulmului să 
ne poată aduce satisfacțiile dorite.

Pentru informarea 
cititorilor noștri menționam 
tîlnirea 
terpreți 
mânesc 
și Dan 
Ciubotărașu (în 
funcționar Cioba), Sebastian Papa- 
iani (șeful de echipă Fane), Octa
vian Cotescu (inginerul Ștefan,) 
Ion Caramitru (Romică). Imaginea 
filmului va fi semnată de operato
rul Nicu Stan, iar muzica ii apar
ține compozitorului Radu Șerhan.

Sperăm să ne întîlnim cît mai 
curînd cu eroii „Dimineților" pe 
ecrane. Cu acest prilej să salutăm, 
în sfîrșit, apariția unui film româ
nesc dedicat

completă a 
reîn- 

în film cu o serie de in- 
cunoscuți ai filmului ro- 
jalătun de Inna Petrescu 
Nuțu), printre care Ștefan 

rolul bătrînuiui

tineretului.

• Campionatele internațio
nale de tenis ale S.U.A., ce se 
desfășoară la Forest Hills, au 
continuat cu disputarea sfertu
rilor de finală ale probelor de 
simplu.

La masculin, Santana (Spa
nia), s-a calificat în semifi
nală, învingîndu-1 cu 6—8,

(Urmare din pag. I)

lari. Un exemplu: sondorul 
Ion Bițică a depistat că la 
sonda 756 stratul este inundat 
de apă. Măsurile pe care le-a 
luat atunci au fost dictate a- 
proape instinctiv de viziunea 
țițeiului ce abia mai urca din 
zăcămîntul cucerit de alte 
densități. Și în fiecare dome
niu e la fel. Tînărul, în dru
mul spre titlul de fruntaș, 
trebuie să pătrundă în aceste 
adîncuri, să dobîndească vi
ziunea fenomenelor nevăzute. 
Tînărul, pentru a fi fruntaș, 
trebuie să-și valorifice cu
riozitatea, entuziasmul. Numai 
astfel va reuși să se compare 
cu cei de partea cărora este 
experiența însumată de-a lun
gul anilor.

*
Am continuat colocviul la 

Fabrica de postav din Buhuși. 
Aici sînt peste 2 100 de tineri 
mulți dintre ei fruntași în în
trecerea socialistă, unii, ase
menea filatoarei Angela Rău- 
ță, îndeplinindu-și zilnic pla
nul în proporție de 120—130 
la sută.

Interlocutoarea noastră este 
Domnica Luță, o tînără țesă
toare, care a devenit fruntașă 
la vîrsta de 17 ani.

— Ni s-a spus că ați fost 
evidențiată în întrecerea so
cialistă numai după cîteva 
luni de la absolvirea școlii 
profesionale.

— Dar nu vi s-a spus că am 
făcut practică tot aici, în 
fabrică. La angajare îmi cu
noșteam dinainte locul de 
muncă, precum și întregul co
lectiv în care urma să mun
cesc.

neri muncesc la început cu 
avînt, sînt parcă în stare să 
răstoarne orice norme, dar 
după un anumit timp se poto
lesc.

— Fiindcă au obosit, răs
punde cineva.

— Alta e cauza, cred eu. 
Tînărul, pentru a putea urca 
fără întreruperi, trebuie să în
vețe mereu. La noi în fabrică, 
aproape toți tinerii fruntași

La invitația C.C. 
al P.C.U.S., joi di
mineața a plecat la 
Moscova, în schimb 
de experiență, o de
legație de activiști 
ai Partidului Comu
nist Român, con
dusă de tovarășul 
Gheorghe Petrescu, 
membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Sec
ției Organizații de 
partid a C.C. al 
P.C.R.

Bulgaria, Ivan Ba- 
șev.

Tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele 
Marii Adunări Na
ționale a Republicii 
Socialiste România, 
a trimis, cu prilejul 
celei de-a XXII-a 
aniversări a victo
riei revoluției so
cialiste în Bulgaria, 
o telegramă de feli
citare tovarășului 
Sava Ganovski, pre
ședintele Biroului 
Adunării Populare 
a Republicii Popu
lare Bulgaria.

Cu ocazia celei 
de-a XXII-a aniver
sări a victoriei re
voluției socialiste în 
Bulgaria, Corneliu 
Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al 
Republicii Socialiste 
România, a adresat 
o telegramă de feli
citare ministrului a- 
facerilor externe al 
Republicii Populare

La 9 septembrie 
a.c., tovarășul Cor- 
neliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor 
externe al Republi
cii Socialiste Româ
nia, a trimis o tele
gramă de felicitare 
tovarășului Pak Sen 
Cer, ministrul afa
cerilor externe al 
Republicii Populare 
Democrate Coree
ne, cu ocazia celei 
de-a 18-a aniversări 
a întemeierii Repu
blicii Populare De
mocrate Coreene, 
sărbătoarea națio
nală a poporului 
coreean.

Ambasadorul Cey
lonului la București, 
Benjamin Franklin 
Perera, a depus vi
neri dimineața o 
coroană de flori Ia 
Monumentul eroilor 
luptei pentru liber
tatea poporului și a 
patriei, pentru so
cialism.

Au fost de față 
reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor 
Externe, Ministeru
lui Forțelor Armate 
și ai Sfatului popu
lar al Capitalei.

strada Mihail Emi- 
nescu nr. 8, a avut 
loc vernisajul expo
ziției de fotografii 
„Coreea azi", orga
nizată de Institutul 
român pentru rela
țiile culturale cu 
străinătatea cu pri
lejul zilei naționale 
a R. P. D. Coreene.

La festivitatea de 
deschidere au luat 
parte Octav Live- 
zeanu, vicepreședin
te al I.R.R.C.S., Al. 
Bălăci, vicepreșe
dinte al Comitetului 
de Stat pentru cul
tură și artă, Sandu 
loan, adjunct al mi
nistrului sănătății și 
prevederilor sociale. 
Pop Simion, vice
președinte al Uniu
nii Scriitorilor, func
ționari superiori din 
Ministerul Afaceri
lor Externe, oameni 
de artă și cultură, 
precum și un 
meros public.

Au fost de 
Giăn Du Hoan,
basadorul R. P. D. 
Coreene la Bucu
rești, și membri ai 
ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplo
matice și alți repre
zentanți ai corpului 
diplomatic.

Cu prilejul verni
sajului expoziției au 
vorbit Octav Live- 
zeanu și ambasado
rul R. P. D. Coreene.

nu-

tată 
am

Vineri la amia
ză, la Casa de cultu
ră a I.R.R.C.S. din

ION MIHU

lrina Petrescu, Ștelan Ciubotărașu șl Dan Nuțu tntr-una din 
scenele filmului realizat pe Șantierul industrial de la Turnu- 

Măgurele.

Centenarul Coșbuc
• PITEȘTI. Cu prilejul centena

rului „George Coșbuc**, bibliotecile 
raionale și comunale din regiunea 
Argeș au pregătit interesante ac
țiuni dedicate vieții și operei poe
tului : seri de poezie „George Coș
buc" tn comunele Băbenl, Mihăleștl, 
Bujorenl, Cremenari șl Stleneștl, 
montaje literare la Stoilești, Tlteștl, 
Ocnele Mari șl Bunești etc.

Un frumos montaj Iiterar-muzlcai 
„George Coșbuc** a prezentat in 
lata locuitorilor din comunele Frtn- 
ceștl și Galicea colectivul bibliote
cii raionale din Im. Vllcea. De a- 
semenea, biblioteca raionali Slatina 
a pregătit o frumoasă seară literară 
„Viața șl opera lui George Coșbuc" 
prezentată în colaborare cu tinerii 
Uzinei de aluminiu Slatina tn ca
drul „joii tineretului".

(Agerpres)

rul D. Bălăceanu completează 
la un alt nivel cele spuse de 
sondorul Ion Alecu).

Cînd se termină bobinele la 
o mașină, ne spune filatoarea 
Angela Negel, o muncitoare nu 
poate dovedi singură. Atunci 
vin celelalte (7—8) și o ajută. 
Cînd materialul merge rău — 
vin celelalte. Și tot așa...

în orice colectiv pot exista 
fruntași ?

— Depinde din ce unghi 
vreți s-o priviți.

— M-aș opri la două pro
bleme. Prima : tînărul trebuie 
să fie solicitat mereu, acordîn- 
du-i-se încrederea posibilă. 
Noi, tinerii ingineri care am 
terminat anul trecut faculta
tea, nu am fi făcut nimic deo
sebit dacă șeful șantierului, al 
sectorului și toți muncitorii nu 
ne-ar fi acordat încrederea,

COLOCVIU DESPRE TITLUL DE FRUNTAȘ
— Și ce influență a avut 

aceasta ?
— Nu mi-a trebuit o peri

oadă de acomodare.
Discuției se alătură și soții 

Bălăceanu. Tema — condiția 
tînărului fruntaș — îi solicită 
spre rememorări.

— Cînd am început munca 
aici, spune Dumitru Bălăceanu, 
eram deja obișnuit cu utilajul, 
cu specificul muncii noastre. 
Eu cred că tînărul, pentru a 
ajunge fruntaș, trebuie să se 
gîndească din timp cu ce va 
înlocui entuziasmul din prima 
perioadă de muncă. Mulți ti-

sînt la seral. Nu este acesta 
un argument puternic ?

— Ba este. Dar cu ce ajută 
liceul seral pe un tînăr pentru 
a-și depăși planul, pentru a 
mări productivitatea ?

— Ajută, și încă cum !... In 
primul rînd stăpînirea unor 
cunoștințe generale de chimie, 
fizică, geologie etc. permite 
înțelegerea în adînclme a fe
nomenelor ce se petrec în pro
cesul de fabricație. Tînărul 
nu-și mai cunoaște meseria 
global ci în adîncime, nu o 
mai cunoaște empiric, ci știin
țific (după cum vedeți țesăto-

— Evident. Intr-un colec
tiv puternic, bun, fruntaș, 
pot exista cu adevărat frun
tași.

★
Am aflat că pe șantierul Hi

drocentralei „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" de la Argeș un grup 
de 3 ingineri foarte tineri (au 
absolvit facultatea cu un an 
în urmă) au stîrnit admirația 
celor din jur. Ne-am adresat 
unuia din ei, inginerului 
Cornel Cutarciuc.

— Condiția tînărului frun
taș ? Sînt prea multe de 
spus...

sollcitîndu-ne toate forțele. 
Ni s-au încredințat spre exe
cutare lucrări foarte grele pe 
care nu am fi putut să le du
cem la capăt fără nopți nedor
mite. fără eforturi deosebite 
Bineînțeles că atunci cînd ne 
împotmoleam primeam ajuto
rul șefului de sector, un ingi
ner doar cu cîțiva ani mai în 
vîrstă ca noi, totuși cu o bo
gată experiență. Dar această 
solicitare continuă ne-a prins 
bine.

— Și a doua problemă ?
— Pe șantier, un inginer 

tînăr ca să fie în frunte tre

buie să aibă calități morale 
deosebite. Ritmul muncii pe 
șantier, escaladarea greută
ților și mai ales păstrarea unei 
configurații optimiste, entu
ziaste, atunci cînd ai spre exe
cutare lucrări ce nu s-au mai 
executat în altă parte cer o 
integritate morală puternică. 
Aceasta mi se pare că este 
una din laturile condiției tî
nărului fruntaș.

— Cu ani în urmă am cu
noscut un tînăr laminator care, 
în ce privește meseria, era 
printre cei mai buni din uzină. 
Dar la capitolul pe care l-ați 
sesizat stătea destul de prost, 
ceea ce făcea să se numere 
mereu printre cei de mijloc.

— Cu aceasta îmi susțineți 
punctul meu de vedere.

— Care e și al meu.
★

Colocviul nostru se oprește 
vei. Condiția tînărului frur,'' 
ridică o serie de probleme pe 
care am încercat, cel puțin în 
parte, să le elucidăm Discu
ția poate fi continuată în orice 
altă întreprindere, fabrică, 
șantier sau uzină, deoarece 
acest subiect trebuie să devină 
un obiect de studiu pentru 
fiecare utecist, pentru fiecare 
tînăr.
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11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45).
MlINE, MEXICUL I

rulează la Union (orele 15,15; 
18; 20,45).

CELE DOUĂ ORFELINE 
rulează la Crîngașl (orele 
15,15; 18; 20,45), Popular (o- 
rele 15,30, 18; 20,451.

CĂSĂTORIE DE FORMĂ — cine
mascop — 

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,45).

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,30, 21). Program 
pentru copil (dimineața orele 
9; 10), Unirea (orele 15,30; 18).

CAZUL „D" — ION ȚUCULESCU 
— PAȘII POETULUI — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC nr. 5 — PARALELE — 
BASM — COPIII, IAR COPIII 

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 tn continuare).

Cadru din filmul „Copiii mării"

ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAP-

FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ 
STRĂINĂ, INSULA SCLAVILOR 

rulează la Giulești (orele 15,30; 
18,15; 20.45).

TE SALTIMBANCI
rulează la Feroviar (orele 10;
12,45; 15,30-, 18,15), Excelsior
(orele 8,45; 11,30; 14.15-, 17;
19.45). Gloria (orele 8,30; Ut
13,30; 16; 18,30; 21).

JOCURI INTERZISE
rulează la Dacia (orele 9—21 
tn continuare).

CIINELE DIN BASKERVILLE 
rulează la Lira (orele 15,30i 
18).

ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGE
RILOR* — fnemascop —

rulează la Buzești (orele 15, 
17.30)

CLEOPATRA — cinemascop (am
bele serii) —

rulează Ia Grivita (orele 9;
12,45; 16: 19,45).

IN NORD, SPRE ALASCA —
cinemascop —

rulează la Bucegl (orele 9,30; 
12,15. 15, 17,45; 20,45), Arta 
(orele 9; 12; 15; 18, 20,45).

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Tomls (orele 9, 12; 
15, 18, 21).

COPLAN IȘI ASUMĂ RISCUL 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18, 20,30), Progresul (orele 15; 
17. 19, 21).

băieții de la tonomat 
rulează la Vitan (orele 15,45; 
18)

SERBĂRILE GALANTE 
ruleazâ la Munca (orele 10,30; 
15.30, 18; 20,30.

REPU1SIE
rulează la Aurora (orele 9,30; 
l>30; 14.15; 16,30. 18,45; 20), 
Flamura (orele 9 11,15; 13,30;
15,45, 18,15, 20,45).

SlMBĂTA 10 SEPTEMBRIE

16,30 — Transmisiune de Ia 
Stadionul Dinamo din Capitală 
a meciului de fotbal dintre e- 
chipele Dinamo București—U- 
niversitatea Cluj ; 18,15 —
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar : Filmul „Iepurașii 
neascultători** : 19,00 — Tele
jurnalul de seară ; 19,15 — 
Rapsozi populari : Elena Firan 
din comuna Izverna. regiunea 
Oltenia ; 19.35 — „Cerul și 
pămîntul'* — reportaj filmat 
despre constructorii noului 
oraș de pe Săsar : 20,00 — Te- 
le-enciclopedia : 21,00 — Pa
rada vedetelor : 21,30 — Ac
tualitatea cinematografică ; 
21,45 — Film : „SfîntuT* : 22.35 
— Telesport ; — Telejurnalul 
de noapte, — Buletinul me
teorologic.

k



Convorbiri

Presa italiană

al României

Jh hi trimisul

afacerilor externe

ZILNIC

discordieiStînca

Obiectul disputei milo-spaniole : Gibraltarulstrăzi

Șifac posibilă

portului, 
vederea 
comune

•firmă 
de in-

SO-
IL

Discuțiile, 
sincere, au fost

I • Știri însem 
nări comentarii 

• Știri însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

nosfru
in R. P. Dulgflriâ

despre vizita 
ministrului

După încheierea convor
birilor oficiale româno-ita- 
liene, ministrul afacerilor 
externe al României, Cor- 
neliu Mânescu, și-a conti
nuat vizita în Italia. Joi, el 
a fost oaspetele orașului 
Milano.

Presa italiană continuă 
să publice pe larg comen
tarii în legătură cu vizita 
ministrului român. Ziarul 
PAESE SERA arată că „în
tâlnirile bilaterale s-au în
cheiat pozitiv, 
concrete și ____ . _
purtate pe baza principii
lor care 
fructuoasă coexistența în
tre state cu regimuri 
cial-politice diferite". 
GIORNO subliniază hotă- 
rîrea comună a celor două 
părți de a-și intensifica 
eforturile în vederea des
tinderii, pentru consolida
rea păcii și securitate eu
ropeană. „Din punct de ve
dere politic — relevă zia
rul — s-au obținut rezul
tate pozitive care confirmă 
oportunitatea contactelor 
între țări cu sisteme socia
le și politice diferite". în 
același sens LTTALIA 
scoate în evidență utilita
tea convorbirilor „pentru 
înțelegere reciprocă între 
țările noastre, pentru 
bunătățirea — pe 
respectării 
alianțelor noastre — a re
lațiilor dintre cele două 
țări și pentru creșterea 
contribuției lor la cauza 
internațională". Multe zia
re scot în relief Importanța 
deosebită pe care o are 
dezvoltarea raporturilor 
bilaterale, accentuind do
rința exprimată de ambele 
părți de a lărgi schimbu
rile economice și culturale.

îm- 
baza 

sistemelor și

Sub semnul unui puternic en
tuziasm, poporul bulgar a săr
bătorit cea de a 22-a aniversa
re a victoriei revoluției socia
liste. Sofia, ca și întreaga țară, 
a îmbrăcat straie sărbătorești. 
In Piața 9 Septembrie, de ia 
primele ore ale dimineții, și-au 
dat Intîlnire zeci de mii de oa
meni ai muncii din capitala 
Bulgariei.

Ora 9. In tribuna oficială iau 
loc conducătorii de partid și de 
stat ai Bulgariei în frunte cu 
tovarășul Todor Jivkov. Sint 
prezenți numeroși oaspeți de 
peste hotare ca și fruntași in 
producție din Întreprinderile so- 
fiote, diplomati, ziariști.

începe parada militară. Prin 
fața tribunelor, in grupuri com
pacte, într-o simetrie impresio
nantă, trec cei care siau de 
strajă cuceririlor revoluționare 
ale poporului bulgar.

Un torent nesfirșit de urate 
și ovații vestește intrarea în 
piață a coloanelor muncitorești 
din uzine și fabrici. In fruntea 
coloanelor o imensă pancartă : 
„Slavă lui 9 Septembrie". Mul
țimea care flutură buchete de 
Hori multicolore, scandează lo- 
zinici în cinstea Partidului Co
munist Bulgar, sub conducerea 
căruia poporul frate bulgar pă
șește pe drumul construirii so
cialiste. Demonstranții poartă 
numeroase pariourt și grafice in 
care sint înfățișate importan
tele realizări obținute în dez
voltarea economiei naționale, a 
științei și culturii.

Zeci și sute de mii de oameni 
au trecut, ore in șir, prin fața 
tribunelor exprimînd hotărirea 
de a munci neobosiți pentru 
cauza socialismului și păcii.

După-amiază pe estradele din 
piețele publice și din parcuri 
s-au desfășurat serbări popu
lare. Orașul trăiește intens a- 
ceastă zi sărbătorească.

V. BARAC

La Varșovia s-a deschis recent o expoziție de fotografii care 
înfățișează realizările României socialiste

la conferința Commonwealthului
re-
a-

La lucrările conferin
ței Commonwealthului, 
care se desfășoară în 
prezent Ia Londra, 
prezentanții țărilor
fricane au cerut guver
nului Marii Britanii să 
nu recunoască indepen
denta Rhodesiei pînă 
cind nu se va instala în 
această țară un 
democratic ales.

guvern

Primul ministru al 
Sierra Leone, Albert

statului 
Margai,

h?
I

Sofia, 9 septembrie 1966.

» /

S''

S.U.A. — Demostrație de protest la New York pentru retragerea trupelor americane din 
.Vietnam

a criticat sever atitudinea 
Marii Britanii față de regimul 
Iui Smith. Printre altele, el 
s-a pronunțat pentru adopta
rea de către Adunarea Gene
rală a O.N.U. de sancțiuni 
economice obligatorii împo
triva Rhodesiei. El a adăugat 
că ar trebui să se folosească 
eventual forța pentru a asi
gura succesul aplicării acestor 
măsuri.

Alți doi șefi de delegații 
africane, Joseph Murumbi, 
vicepreședinte al Republicii 
Kenya și generalul D. Ogun- 
dipe (Nigeria), au invitat Ma
rea Britanie de a se angaja 
solemn și public de a nu acor
dă independență Rhodesiei de- 
cît în cazul instalării unui 
guvern democratic. Murumbi 
a propus ca Marea Britanie 
să desemneze fără întîrziere 
un guvern rival celui care se 
află în prezent la Salisbury, 
căruia să i se acorde un sprijin 
militar „în cazul cînd autori
tatea sa va fi contestată de 
rebeli".

Poziția țărilor africane a 
fost sprijinită de reprezentan
ții Indiei și Ceylonului. Pen
tru sancțiuni economice obli
gatorii împotriva regimului 
rasist din Rhodesia s-a pro
nunțat și Makarios, președin
tele Ciprului. Primul ministru 
al Malayeziei, Abdul Rahman, 
șl în special primul ministru 
al Australiei, Harold Hoit, au 
sprijinit actuala politică a gu
vernului britanic față de pro
blema rhodesiană.

Potrivit agențiilor de presă, 
dezbaterile asupra Rhodesiei 
vor dura probabil pînă luni, 
anunțîndu-se foarte disputate.

U. R. S. S.:

Măsuri pentru îmbunătățirea
pregătirii specialiștilor

Tîrgul de la

ROMA 9 Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, 
transmite : La Bari s-a des
chis a 30-a ediție a tradițio
nalului Tîrg internațional de 
mostre „Fiera del Levante". 
la care participă oficial peste 
8 200 de firme din 37 de țări. 
De asemenea, prezintă stan
duri cu exponate alte 43 de 
țări. Pe o suprafață de 350 000 
metri patrați se află expuse 
mașini-unelte și mașini agri
cole, produse agricole $1 bu
nuri de consum din țările par
ticipante. La standul româ
nesc sînt expuse o serie de 
produse agricole, vinuri și alte 
băuturi, precum și lucrări de 
artizanat

La Moscova s fost dată publi
cității hotărirea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. privind Îmbunătățirea 
pregătirii specialiștilor și intensifi
carea activității de cercetări știin
țifice tn.............. ...................
superior 
T.A.S.S., 
că prin 
mărește 
solvă școli superioare și Instituții 
de invățămint mediu de speciali
tate să-și însușească cele mal 
noi cunoștințe tn domeniul știin
ței, și tehnicii, să poată Îndeplini 
tn mod caliticat sarcinile dezvol
tării economiei, organizării științi
fice a muncii fi conducerii pro
ducției.

O deosebită atenție se acordă 
dlcării nivelului de predare 
științelor sociale. în acest scop, 
organizează institute, facultăți 
diferite cursuri pentru 
calificării profesorilor care pre
dau aceste discipline. Stnt majora
te, de asemenea, alocațiile pentru 
extinderea baxel tehntco-materlale 
■ institutelor șl universităților.

instituțiile de fnvătămtnt 
din tară. Potrivit agenției 
In hotărlre se subliniază 
măsurile adoptate se ur
ca specialiștii care ab-

ri

se 

creșterea

Marea Nordului este deseori bîntuită de cețuri. Toam
na aduce destule necazuri navigatorilor ce pornesc pe a- 
cest capricios drum fără pulbere. Dar nu numai teme
rari' lupi de mare pot avea -surprize neplăcute în nor
dul furtunos, ci și oameni politici care nu s-au deprins să 
„navigheze" pe valurile marilor afaceri. S-ar părea că 
este cazul lui Den Uyl, ministrul economiei de la Haga.

„Sahara 
mit-o reporterii 
conserve o 
Oamenii de 
nat poezia : 
Comparația aparține lui sir 
Henry Jones, președintele so
cietății de gaze din Anglia. 
„Noul Texas" se află... sub 
apă. Insule plutitoare în jurul 
cărora roiesc vase petroliere 
cercetează străfundurile. Sca
fandrii se coboară la adîncimi 
demne de fantezia autorilor de 
romane de aventuri. Elicopte
re veghează din înalturi. Febra 
gazului natural din Marea 
Nordului datează de șase ani. 
In 1960, s-au descoperit zăcă
mintele din Groningue, punct 
aflat Ia extremitatea nord-es- 
tică a Olandei.

Proporțiile acestor zăcămin
te au uimit: rezervele sale ar 
putea depăși 2 000 miliarde 
m.c. L'EXPRESS evoea startul 
eursei declanșată In Marea 
Nordului Intre companiile pe
troliere. Germania occident»-

valurilor" au nu. 
dornici să 

notă de poezie, 
afaceri au elimi- 
„Un nou Texas".

lă. Mare» Britanic, Norvegia, 
Danemarca și Olanda și-au 
„împărțit" marea. Opinia spe
cialiștilor era fermă : pe pla
toul continental care se în
tinde sub Marea Nordului exi
stă și alte zăcăminte. Căuta
rea lor a solicitat nn consum 
uriaș de resurse. Societățile 
petroliere, giganții „aurului 
negru" au angajat în această 
afacere, cu un final oarecum 
imprevizibil, sume uriașe. Cal
culul era simplu — dacă se 
adeverea pronosticul experți- 
Ior, harta energetică a planetei 
dobindea o altă înfățișare. 
Magnații care privesc cu îngri
jorare către frămîntatul Ci
ment Arab, sursa lor petroli
eră. puteau răsufla ușurați. 
Bătrîna Europă își descoperea 
propriile surse de aprovizio
nare. Șase ani, febrilele cău- 
tărl au hrănit iluzii fără nu
măr. Căutările au însemnat 
mal tntti Incertitudine, apoi 
decepții, dar Începutul acestui 
an a adus o mare biruință —

In centrul universitar Cordoba, 
din Argentina, au continuat, tn 
ciuda arestărilor efectuate de că
tre politie, manifestațiile tn tot 
cursul nopții trecute. Dimineața, 
peste 1000 de studenti au încon
jurat spitalul din cartierul univer
sitar, unde a fost operat studentul 
Santiago Fomplllon, care a fost 
rănit la cap noaptea trecută. In 
cursul unei manifestații, de nn 
glonte al politiei. Pompillon se 
află în stare critică. In cursul 
nopfll trecute, circulația a fost 
Întreruptă de baricadele ridicate 
de studenti pe principalele 
ale orașului.

Un comunicat al politiei 
că studenti! se fac vinovațl 
cfdentele petrecute. La rtndul său. 
Comitetul de coordonare a mișcă
rilor studențești din Cordoba a 
publicat un comunicat, în care nu 
recunoaște autoritatea ministrului 
de stat, dr. Becerra Rerrer, și a 
rectorului universității din Cordo
ba, dr. Gavler. Studenții continuă 
să mențină ordinul de grevă și cer 
cu Insistentă demisia ministrului 
de Interne, a ministrului educației 
naționale șl a ministrului justiției.

Joi, din ordinul guvernatorului 
provinciei Cordoba, Miguel Ferrer 
Deheza, cursurile Universității și 
tuturor celorlalte facultăți ale pro
vinciei au fost suspendate. Hotărî- 
rea guvernatorului Deheza a fost 
luată ca urmare a stării de tensiune 
din învătămtntul universitar al a- 
cestei provincii și a ultimelor inci
dente dintre studenți și politie, in 
cursul cărora au fost răniți grav 19 
studenti de la 
Cordoba.

Universitatea din

stagiu mal 
mare sau mai mic, pe 
diferite meridiane șl la 
felurite dlapazoane, in 
lume se desfășoară 
multe discuții intermi
nabile. Cele reteritoare 
la Rhodesia, Aden, run
da Kennedy sînt doar 
cîteva dintre ele. înce- 
pind din primăvară, și
ragul dezbaterilor vete
rane s-a îmbogățit cu o 
nouă perlă : Gibraltarul.

Initial, englezii au e- 
vltat discuțiile (aveau 
doar atttea începute și 
neterminate l) dar, ul
terior, și-au zis probabil 
că unde merge mia, 
merge șl suta. Ca atare, 
In mai, startul noului 
maraton a fost dat. Spa
niolii — lucru știut — 
revendicau suveranita
tea asupra stincil ; In 
schimb admiteau menți
nerea In Gibraltar a 
unei baze militare bri
tanice. Londra a venit 
insă cu un plan propriu

care oferea Madridului 
plasarea aerodromului 
britanic din Gibraltar 
sub control comun, an- 
glo-spanlol, precum șl 
unele drepturi asupra 
administrației 
in special in 
unor măsuri 
pentru combaterea con
trabandei. Și atunci s-a 
intimplat ceea ce toată 
lumea aștepta să se în- 
ttmple : părțile au ră
mas fiecare pe pozițiile 
lor așa că tratativele au 
fost aminate.

Intre timp spaniolii 
și-au intensificat ostili
tățile cu attt mai mult 
cu cit zvonul privitor la 
„autodeterminarea" Gl- 
braltarului Începea să 
circule din nou. „Cum 
ar putea să aspire (lo
cuitorii coloniei n.n.) la 
autodeterminare — s-a 
mlnlat ministrul de ex
terne spaniol, Castiella, 
— cind principala lor 
industrie este contra-

banda l*. Castiella a ca
racterizat cu acest pri
lej Gibraltarul drept „un 
spin in carnea spanio
lă". Trectnd la fapte, 
guvernul de la Madrid 
a tnsăprlt șt mal mult 
controlul vamal și, cu 
mal bine de o lună în 
urmă, a anulat autori
zațiile date aviație! mi
litare britanice privind 
dreptul de zbor deasu
pra teritoriului spaniol. 
Or, mal ales hotărirea 
din urmă s-a dovedit 
deosebit de sttnjenitoa- 
re pentru britanici, in- 
tructt, prin aceasta, a- 
vioanele țărilor NATO 
vor fi pe viitor exclu
se din spațiul aerian hi
spanic.

Iată de ce s-a vorbit 
mult în ultima vreme de 
îngrijorarea britanicilor 
șl de intenția lor pri
vind rezolvarea intr-un 
fel sau altul a diferen
dului. Reluarea tratati
velor părea 
și fenomenul

inevitabilă 
s-a și pro-

dus zilele trecute 
vind o durată surprin
zător de scurtă).

Ce se putea aștepta 
de la noua repriză 1 Ad
mitted chiar scria — 
„COMBAT" — că gu
vernul laburist ar fi dis
pus să facă totul pentru 
a-I satisface pe genera
lul Franco, „care vrea 
cu orice preț «* rezol
ve problema stincil 
înainte de a părăsi Irî- 
nefe conducerii". Londra 
nu va consimți, desigur, 
să facă concesii majore 
fără o contravaloare 
comparabilă. Aceasta 
din urmă pare însă de 
negăsit. Conform previ
ziunilor și de astă dată 
tratativele s-au încheiat 
iără vreun rezultat con
cret, urmtnd să se reia 
peste cttva timp. Obser
vatorii afirmă că, se vor 
relua... în vederi»» unei 
noi amtnări. Și așa mal 
departe.

ION D. GOIA
La tribunalul 

Dix a Început 
soldatului James Johnson, 
Împreună cu Dennis Mora șl Da
vid Samas, a reiuzat, la 14 tulle, 
să plece să lupte In războiul din 
Vietnam.

După cum s-a ma! anunțat, 
Dennis Mora a fost condamnat de 
același tribunal la trei ani muncă 
silnică. Procesul Împotriva lui 
David Samas urmează să Înceapă 
peste ctteva zile.

mllitar din Fort 
procesul Împotriva 

care

Pentru folosirea PE

începutul anului școlar tn Sta
tele Unite a fost marcat de o gre
vă a profesorilor șt Învățătorilor 
școlilor medii și elementare din 
numeroase școli ale ștatulul Mlchi- 

revendică ma- 
ciuda a- 
din par
au decla- 

majorltatea 
profesoral

gan. Greviștii 
forarea salariului. In 
vertismentulul primit 
tea autorităților, care 
rat greva Ilegală, 
membrilor Consiliului 
al Colegiului Henry Ford din De- 
erborn (localitate tn apropiere de 
Detroit) au instalat pichete In fata 
clădirii colegiului. Intr-o serie de 
alte localități din Michigan, pro
fesorii nu s-au prezentat la ser
viciu. Cel 10 mii de greviști din 
Detroit șl Hamtramk au obținut 
satisfacerea revendicărilor, Înche
ind prin reprezentanții lor sindi
cali noi contracte colective de 
muncă, care prevăd majorarea sa
lariilor. Profesorii șl Învățătorii de 
Ia școlile medii șl elementare din 
Philadelphia au Încheiat, de ase
menea, noi contracte colective 
care prevăd o majorare a salarii
lor.

Cosmosului in scopuri SCURT
pașnice

Intervenția reprezentantului român

La New York au în
ceput lucrările grupului 
de lucru al Comitetului 
O.N.U. pentru folosirea 
spațiului extraatmosie- 
rlo în scopuri pașnice, 
Pe a cărui ordine de zi 
figurează problema con
vocării unei conferințe 
mondiale spațiale, în 
anul 1967.

Luînd cuvîntul în prima șe
dință, reprezentantul Româ
niei, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, a arătat că Româ
nia acordă o mare atenție

Amînarea lansării
navei „Gemini — 11“

Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat amînarea 
lansării navei cosmice „Gemini-11" 
pilotată de cosmonauții Charles 
Conrad și Rocmard Gordon pen
tru o dată ce va fi stabilită ulte
rior. Această măsură a fost luată

ca urmare a constatării unei 
fecțiuni la instalația de alimentara 
cu carburant a rachetei purtătoa
re „Titan-2" cu ajutorul căreia 
urma să fie lansată nava. Hotă- 
rîrea N.A.S.A. a fost anunțată cu 
numai 6 ore înaintea startului 
programat pentru vineri.

de-

dezvoltării științelor și tehni
cii și consideră că principiile 
de bază ale Cartei O.N.U. tre
buie să-și găsească expresia și 
in caracterul activităților sta
telor în spațiul extraatmosfe- 
ric. „Această dorință, a spus 
Gheorghe Diaconescu, își gă
sește sursa în politica cons
tructivă de pace, de cooperare 
internațională și progres, pe 
care guvernul țării mele o a- 
plică cu consecvență". In con
tinuare reprezentantul român 
a arătat că întreaga umanita
te trebuie să beneficieze de 
rezultatele activităților spația
le și, în consecință, conferința 
trebuie să fie deschisă spre 
participare tuturor statelor in
teresate. „Noi considerăm 
cercetarea științifică, chiar cea 
fundamentală, nu drept un 
scop în sine, ci o activitate 
îndreptată spre un scop con
cret, producția materială, bu
năstarea, progresul material 
și cultural al omului", a de
clarat în încheiere reprezen
tantul român.

O LA EVIAN continui șe
dințele grupelor de lucru *1 co
mitetelor de cercetare din cadrul 
celui de-al 6-lea Cougreș mondial 
de sociologie. Delegația români a 
prezantat numeroase comunicări. 
Comunicările sociologilor români, 
rellectlnd rezultatele construcției 
socialiste din țara noastră, au lost 
primite eu viu interes de partici
pant!. Membrii delegației noastre 
au luat cuvtntul, de asemenea, pe 
marginea diferitelor probleme dez
bătute In cadrul reuniunilor con
gresului.

• LA VARȘOVIA a fost dat 
publicității comunicatul comun cu 
privire la vizita oficială făcută fu 
Polonia, Intre 5 și 8 sept^ebrie 
a.c., de Pierre Harmel, mhvrirul 
afacerilor externe a! Belgiei. Har
mel a dus tratative cu A. Rapacjțl, 
ministrul afacerilor externe al B.P.. 
Polone. J

• PESTE o mie de student! fili- 
pinezi au manifestat vineri în fata 
palatului prezidențial, cerînd retra
gerea corpului expeditionar filipi- 
nez din Vietnamul de sud și anu
larea viitoarei vizite a președin
telui Ferdinand Marcos în S.U.A.

SAHARA... SUBMARINĂ
în zona britanică adîncurile 
mării și-au dezvăluit tainele. 
Căutătorii gazului natural au 
găsit comori incalculabile — 
rezerve imense, Atunci a ex
clamat sir Henry Jones: „Un 
nou Texas".

Dar tocmai aceste descope
riri par capabile să provoace 
naufragiul politic al ministru
lui olandez. Dl. Den Uyl a 
pretins unor companii petro
liere, cu nume celebre, accep
tarea de condiții oarecum deo
sebite de termenii contractelor 
pe care acestea le Impun prin 
Orientul Mijlociu sau în Ame
rica Latină. Ministrul a cerut 
ca Olanda să obțină 
toarele beneficii cote 
prezintă 65,6 Ia sută 
petrol și 76,4 la sută 
gaz. 30 de companii — printre 
care „Esso**, „Shell", „British 
Petroleum**, „Petroland" — 
„s-au răsculat**. Potrivit re
vistei L’EXPRESS, care 
furnizează datele acestui com
plicat dosar, societățile In 
cauză s-au adresat printr-o 
scrisoare confidențială minis-

din vii- 
care re- 

pentrn 
pentru

ne

trului, respingînd oferta olan
deză. „Ea este inacceptabilă 
și constituie un precedent pe
riculos care riscă să pună din 
nou în discuție acordurile pe 
care le-am încheiat cu alte 
țări, îndeosebi în Orientul 
Mijlociu și în America Latină"
— au argumentat monopolu
rile. Magnații petrolului nu pot 
accepta „un precedent pericu
los" — legile profitului sînt 
stricte pentru ei.

S-a petrecut în continuare 
o modificare bruscă de com
portare a societăților petro
liere. Emisarii acestora au pă
răsit Haga. Interesul pentru 
gazul olandez s-a risipit. Din- 
tr-o dată monopolurile au pier
dut interesul pentru o afacere 
de proporții. Purtătorii lor de 
cuvînt au oferit explicații: 
alte țări de pe țărmul Mării 
Nordului au pretenții mal mici
— doar 50 la sută din benefi
cii. Privirile se îndreaptă „spre 
coaste mal primitoare**. Noi 
zăcăminte ar fi fost semnalate, 
mai alea tn Canada.

Schimbarea de tactică a 
monopolurilor n-a impresionat 
pe Den Uyl. El a făcut apel la 
o lege contemporană cu Napo
leon pentru a refuza permise 
de exploatare. Răbdarea so
cietăților petroliere, aparentul 
calm cu care așteaptă scurge
rea timpului și diminuarea 
exigențelor olandeze, își au un 
sens sesizabil doar 
politice. împotriva 
intransigent sînt 
critici vehemente : 
ge „rămînerea în 
exploatarea resurselor subma
rine. Efectele campaniei 
trebuie subapreciate. 
PRESS scria: „11 
corespondentului 
cial la Haga, 
ce în ce mai 
schimbare de 
putea dovedi 
tăților petroliere". Toamna a- 
ceasta ar putea, deci, să fie 
martoră a unui naufragiu po
litic datorat „Sahare! valuri
lor".

în culisele 
ministrului 
alimentate 
se deplîn- 
urmă" în

nu 
L’EX- 

,După părerea 
nostru spe- 

se vorbește din 
mult despre o 
guvern care s-ar 
favorabilă socie-
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» LA 48 DE ORE după ce s-a •- 
nunțat descoperirea unui complot 
Împotriva actualului guvern din Si
ria, joi seara a tost declarată stare 
excepțională, Iuîndu-se tn același 
timp importante măsuri de securi
tate. Primul ministru al Siriei, You- 
ssel Zouayen, vorbind la postul de 
radio Damasc a declarat că tn 
urma Încercării nereușite de lovi
tură de stal, pe Întreg teritoriul ță
rii domnește ordinea. Iar ultimele 
măsuri sint preventive. De la de
clararea stării excepționale, postul 
de radio Damasc a transmis apeluri 
către populație să contribuie la 
dejucarea oricărei eventuale ac
țiuni Îndreptate Împotriva guvernu
lui.

• PREȘEDINTELE Johnson a a- 
anunțat joi, în cadrul unei confe
rințe de presă, că a prezentat Con
gresului un mesaj special în care 
recomandă adoptarea unor măsuri 
drastice pentru combaterea fenome
nelor de inflație din economia 
S.U.A,

• LA CASA ALBA s-a anuntat 
numirea lui John Roche, director 
al secției politice a Universității 
Brandeis, în postul de consilier 
special al ppfeședintelui Johnson 
pentru problemele de politică ex
ternă și internă.

• JOI, pe țărmul răsăritean al 
Bosforului, In apropiere de Istan
bul, s-au produs două explozii pu
ternice. Undele de șoc provocate 
de explozii au fost atît de puter
nice Incit au fost sparte geamu
rile caselor situate pe țărmul ves
tic al Bosforului. Potrivit agenției 
de presă Anatolia, exploziile s-«» 
produs pe două vedete apartlntnd 
forțelor armate ale Turciei, anco
rate lingă Beykoz. Conform date
lor comunicate de amiralul Celal 
Eylceoglu, comandantul flotei tur
ce, doi subofițeri si cinci marinari 
au fost răniți, iar un marinar a 
dispărut.

A


