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Peisajul industrial 
din zona de vest a 
orașului Oradea, se 
va îmbogăți cu un 
nou obiectiv. Pe o 
întindere de 34 
hectare, în apropie
rea Uzinei de alumi
nă, au început lu
crările 
fabrici 
Construcțiile ce se 
vor executa aici pî
nă la sfîrșitul anu
lui vor însuma o va
loare de 10 milioane

unei mari 
de zahăr.

lei. Constructorul a 
luat din vreme mă
suri pentru a asigu
ra mina de lucru ne
cesară, utilaje și a- 
gregate de mare 
randament. In pre
zent se lucrează la 
grupul social. Au 
fost atacate, de ase
menea, drumurile și 
alte puncte ale con
strucției reallzîndu- 
se pînă acum lucrări 
în valoare de lei 
1 500 000.

Fabrica de zahăr

din Oradea, —• obiec
tiv important al cin
cinalului — va fi 
cea mai mare de a- 
cest gen din țară. Ea 
va avea o capacitate 
de prelucrare de 300 
vagoane sfeclă pe zi, 
ceea ce echivalează 
cu 58 000 tone zahăr 
anual. 75 la sută din 
utilajele viitoarei fa- 
brici vor fi realiza
te în țară, dispu- 
nînd de un înalt 
grad de automatiza
re. (C. BEJ AN).

VIZITA CONDUCĂTORILOR
r

ÎN REGIUNEA GALAȚI
La uzina de utilaj chimia 
Ploiești in secjia de ca- 

zangerie

COMPIE-

/OI
In cea de-a doua zi a vizitei în regiunea Galați, tovarășii Nicolae

Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Vasile

Patilineț au fost oaspeți ai locuitorilor orașelor Tecuci și Focșani,

cooperatorilor din Pechea, lucrătorilor de la G.A.S. din Cotești, au poposit

la Mausoleul de la Mărășești și la Muzeul Unirii din Focșani. Seara a avut

loc la Galați adunarea activului regional de partid

Na ve la un

nivel tehnicîn drum de lanatul siderurgic spre șantierul naval, tovarășii Ceaușescu, IonMaurer,Leonte Răutu și Vasile Pati- lineț trec prin noile cartiere ale Galațiului renăscut din cenușa distrugerilor războiului. Este o tranziție semnificativă, căci prima stradă care-și deschide noile priveliști citadine se numește Strada Siderurgiștilor. Noile cartiere și ansambluri de blocuri conferă orașului de la Dunăre aspectul arhitectonic și urbanistic al unei citadele moderne. Sînt apreciate realizările obținute de arhitecții și constructorii gă- lățeni în ce privește varietatea și dinamismul formelor arhitecturale, care valorifică din plin peisajul natural, ingeniozitatea și fantezia motivelor decorative de pe fațadele blocurilor, a diferitelor îmbinări de materiale de construcție.Șantierul naval. La intrare, două simbolice embleme care marchează etapele istoriei a- cestui harnic colectiv gălă- țean, imaginile în miniatură ale cargoului „Galați", de 4 500 tone, și mineralierului ..Petroșani", de 12 500 tone, în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat au venit numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri. Sînt de față Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și Panait Melisa- ratos, directorul general al întreprinderii.La cheiul de armare se află acum, în stadiul de montare a mașinilor și instalațiilor de bord, cinci vase. Ele amintesc de cele 36 nave maritime de felurite tipuri, făurite de mîinile harnice și pricepute ale oamenilor acestui șantier, nave care și-au început de aici, în ultimii șase ani, marile călătorii pe mările și oceanele lumii. Oaspeții vizitează mineralierul - prototip „Petroșani". Proporțiile sale impresionează privirile:

combi-NicolaeGheorgheGheorghe Apostol,

corpul masiv de oțel are o greutate de peste patru mii tone, iar lungimea depășește 150 metri. De la înălțimea punții de comandă se zăresc contururile metalice, prinse încă în încătușarea schelelor, ale noului mineralier, frate geamăn cu „Petroșani". Discu- tîndu-se despre perspectivele șantierului în cincinal și a- mintindu-se că, pînă în 1970, constructorii navali gălățeni vor trebui să livreze 50 de cargouri diferite, conducătorii de partid și de stat au îndemnat pe harnicii făurari de vase să ridice necontenit performanțele calitative ale navelor construite. în cartea de onoare, oaspeții semnează sub următorul text: „Felicităm 
din inimă colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingineri 
de la Șantierul naval Galați, 
și-i urăm să obțină noi succe
se în activitatea sa entuzias
tă, să construiască și să dea 
țării vase moderne, de înalt ■ 
nivel tehnic, care să poarte 
cu cinste pavilionul românesc 
pe mările și oceanele lumii".

Intilnire cu in
telectualitatea

Galațiului
Miercuri seara, conducătorii de partid și de stat au fost oaspeții cadrelor didactice și studenților de la Institutul politehnic și Institutul pedagogic din Galați. întîmpinați cu imnul tinereții studioase „Gaudeamus Igitur", oaspeții au fost înconjurați cu căldură încă din primele clipe ale sosirii lor în cartierul studențesc, cum numesc cu mîndrie gălățenii complexul de clădiri ale institutelor, căminelor, casei de cultură și stadionul de aici. Profilul acestui „orășel" al tineretului a fost prezentat de adjunctul ministrului învățămîntului, Jean Ll- vescu, și de rectorul Institutului politehnic, care au subliniat. printre altele, dezvoltarea pe care o vor lua în viitor

Sosirea la Tecuci. Pretutindeni, in timpul vizitei, conducătorii de partid și de slat au lost 
primiți cu căldură și puternic entuziasmunele secții de aici, cum ar fi cea destinată pregătirii viitorilor constructori de nave.După vizitarea laboratoarelor institutului, conducătorii de partid și de stat s-au întîl- nit apoi, într-unul din amfiteatre, cu intelectualii din o- rașul Galați — prilej pentru o caldă manifestare de dragoste și atașament față de partid a oamenilor de știință și cultură gălățeni.Prof. Iosif Egri, rectorul Institutului politehnic, a subliniat că vizita conducătorilor de partid și de stat este o nouă mărturie vie a atenției și grijii pe care partidul și guvernul nostru le acordă învă- țămîntului superior, promovă-

Hora unirii la Focșani
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MIANE
Marina Krîlovici 

și Ludovic 
Spiess — 
premiul I 

la Festivalul 
Internațional 

al soliștilor vocaliJuriul celui de-al XIII-lea Festival Internațional al soliștilor vocali, care s-a desfășuratĂ în localitatea Hertogen- " bosch din Olanda adecernat premiul I sopranei Marina Krîlovici și tenorului Ludovic Spiess, iar baritonului Vasile Martinoiu, o mențiune. Marina Krîlovici a fost distinsă, de asemenea, cu marele premiu al orașului Herto- genbosch, (Agerpres)

Uzina de construcții de mașini — Reșița a produs primul motor Diesel de 2 300 CP pentru locomotiva Diesel electrică în luna noiembrie 1959, cel cu seria 100 — în octombrie 1963, seria 200 — în decembrie 1964 ; după 11 luni, a fost gata motorul cu seria 300, iar în a- ceste zile va fi terminat motorul cu seria 400.Am ținut să fac această e- numerare pentru că vizitatorul de azi al uzinei noastre va constata că în secție se află, dezmembrate, și cîteva motoare cu serii foarte mici: 1, 6, 3... Acest fapt nu este lipsit de semnificație. Se efectuează prima revizie generală a acestora, prima confruntare — cum s-ar zice — cu „terenul". Și această confruntare ne-a o- ferit pînă acum numai satis-
GHEORGHE VIȘAN

— secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.C. 
secția motoare Diesel —

U.C.M. Reșița —

(Continuare în pag. cuV-a)rii științei și culturii în patria noastră. Arătînd că, datorită acestei atenții deosebite, orașul Galați a devenit în anii construcției socialismului un centru universitar în plină dezvoltare, vorbitorul a subliniat că profesorii și studenții dispun de condiții prielnice pentru desfășurarea unui învățămînt de calitate, la nivelul cerințelor actuale ale științei și tehnicii. Mențio- nînd că pînă acum Institutul a dat țării peste 3 000 de absolvenți, vorbitorul a asigurat că profesorii și studenții vor depune toată străduința, toată priceperea și cunoștințele lor, toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotărîrile Congresului al IX-lea. din noile cerințe impuse de dezvoltarea rapidă a orașului.Conf. dr. Ion Teodorescu,

rectorul Institutului pedagogic, a spus printre altele: Sîntem fericiți că ni se oferă prilejul să exprimăm, în mod nemijlocit, conducerii de partid șl de stat recunoștința noastră deplină pentru condițiile pe care ni le-a creat. Institutul pedagogic dispune de săli spațioase pentru cursuri și seminarii, de o bună dotare materială. Studenții noștri au asigurate, de asemenea, bune condiții de viață. Vom face totul, a spus vorbitorul, pentru a răsplăti grija șl dragostea părintească a partidului
PAUL ANGHEL 

NICOLAE VAMVU 
ALEXANDRU 

ION

(Continuare in pag.
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Citiți în pagina a V-a: 
Rezultatele tragerii la sorti a concursului nostru

ClimSTFTI ACEASTĂ IMAGINE?'

Liceul industrial de construcții din București a cunoscut o mar» 
afluență de candidați. Acum, cei mai buni dintre foștii candi
dați sini elevi, lată, clasa a IX-a C instalații la prima oră de di- 

rigenție

DE MONUMENTE
cunoscut-o pe 

Maria Stănică astă vară 
într-unul din satele 
pierdute în verdele cîm- 
piei Burnasului, la Fră
țești. O femeie cu fața 
blajină, pe care anii au 
săpat cute multe, trecu
tă de 50 de ani, cu oche
lari cu lentile groase din 
dosul cărora te privesc 
doi ochi de o nemărgi
nită blîndețe.

— De cit timp sînteți 
învățătoare ? — am în
trebat-o atuncî.

— De 32 de ani 1 —

mi-a răspuns Maria Stă
nică.

— îmi închipui că ați 
predat în multe locuri.

— Nu 1 — îmi răspun
se ea categoric. In ur
mă cu 32 de ani am 
fost repartizată la Fră
țești ca absolventă a 
școlii normale din Con
stanța. Și aici am 
mas. Aveam pe 
20 de ani.— Nu

ra- 
atunci

v-ați gîndit
niciodată să plecați deaici ?

— Cum era să mă

de

gîndesc la așa ceva! — 
făcu învățătoarea sur
prinsă. Am căutat să 
fac cinste instituției 
care m-a trimis.

Bineînțeles că
mulți ani instituția care 
a trimis-o pe Maria Sta
nică la Frățești nu mai 
există. Dar asta nu îm
piedică să existe foste 
eleve care după trei de
cenii de la absolvire să 
cinstească numele 
tradiția unei 
școli românești.

și 
vechi

'Am privit-o pe Ma
ria Stănică cu un senti
ment de curiozitate și 
respect. De 32 de ani în 
această așezare înecată 
de verdele Burnasului! 
In dosul feței blajine 
brăzdată de cutele ani
lor am ghicit-o pe Maria 
Stănică absolventă a 
școlii normale de la 
Pontul Euxin, la 20 de 
ani. Trebuie să fi fost 
foarte frumoasă. Aceas
tă frumusețe s-a măci-

nat în clasele reci și 
mucede, în chilia care 
era odinioară casa învă
țătoarei. Iar ochii astăzi 
obosiți de corectarea 
miilor de caiete, sub lu
mina palidă a lămpii cu 
gaz, stînd de veghe pe 
după lentile groase, tre
buie să fi avut sclipiri 
de diamant.

ȘTEFAN HARALAMB

(Continuare 
în pag. a U-a)
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Strada Mata din centrul orașului Sighet

«

răspund

secretari 1'1 C,

W/ FHĂ, FERMEC/ifl)ARE“
Am cunoscut o fată 

elre abia terminase li
ceul. Mi-a Spus cu 
entuziasm că vrea să 
facă film. Nu mult 
după aceea s-a pre
zentat la examenul de 
admitere in Institutul 
de Artă Teatrală și 
Cinematografică unde, 
fiind considerată neta
lentată, a fost respin
să. Ajunge in cele din 
urmă să facă un film 
de circulație, numai 
pântru a-și Îndeplini 
visul. Dar la viziona
rea acestui film, spre 
uimitfeă el, i s-a des
coperit talentul.

Vă așteptați poate 
să dau mai jos nu
mele unei actrițe deja 
consacrate Nu este 
vorba de data aceasta 
decît de Ruxandra, al 
cărui nume, nu vă 
spune nimic. Dar pen
tru că Ruxandra e o 
fată a zilelor noastre, 
plină de entuziasmul 
și de contradicțiile r 
nerente vîrstei de opt
sprezece ani, o veți 
întllni la tot pasul,

alături de dv. ținînd 
seama și de faptul că 
ti place să adune „oa
meni minunați in jurul 
ei*.

Deci, Ruxandra 
mai e o anonimă, 
cu atît mai mult 
ieși din anonimat 
vă voi spune că 
personajul cehtrai 
filmului „Această 
fermecătoare*,
ti va da viață sub ba
gheta regiei lui Lu-

nu
Si 
va 

ctnd 
este 

al 
fată 

căruia

clan Bratu un „nume’ 
cu adevărat consacrat 
acela al Margaretei 
Plslaru.

Elementul 
verlte 
deține 
filmul 
tu.

Cum
te filmări au avut loc 
tn exterior, pe Străzile 
largi ale Bucureștiului,

de cinh 
(clnema-aăevăr) 
primul Ioc în 
lui Lucian Bra-

cele mai mul-

TRADIȚII ȘCOLARE
Ce preluați din experiența

anului trecut?

Șantier alpin

Deaebiderea anului de învățămînt stimulează organizațiile 
U.T.C. din «coli să conceapă, încă de pe acum, cadrul în care 
își vor desfășura activitatea. Bineînțeles, punctul de pornire 
îl constituie valorificarea experienței de pînă acum, continua
rea și îmbogățirea tradițiilor, mai vechi și mai noi, eare s-au 
format In colectivele școlare. Despre aceste lucruri ne-au vor
bit, recent, mai mulți profesori, secretari ai comitetelor U.T.C. 
din diferite licee din țară.

Anticipind răspunsul
la întrebarea „Ce să fiu"

Descoperind tezaure ceastă întrebare șl-o de obicei, elevii pragul absolvirii atunci cînd acu-
de frumusețe

de pe vremea cînd nbstru poet George era elev la liceul dinîntS marele Coșbuc Năsăud, școlarii obișnuiau să organizeze în primele zile aie primăverii o serbare vestită prin acele părți — maialul — sărbătoarea portului național.De la generație la generație, sărbătoarea a cîști- gat tn frumusețe șl âdîncime, devenind o manifestare de un căld patriotism. Portul și tradițiile strămoșești sînt păstra
te cu venerație, scoase la iveală ca filțte nestemate de neprețuit. Organizația U.T.C., împreună cu conducerea școlii, cărora 11 se alătură toți profesorii, încep pregătirea a- cestei serbări de la începutul anului școlar. La vechea paradă a portului popular, adaugă numeroâse alte Manifestări educative, care completează ți întregesc serbarea propriu-zisă. Elevii caută în familii nu numai cele mal fru
moase costume, dar și pe cele mai vfechl și mai autentice, a- dună folclor, învață cintece, 
îți însușesc vestitele dansuri „Călușarii" și „Someșeana", cu care se produc la serbare. Anul trecut, lufndu-se ca pretext „Nunta Zamfirei", s-a prezentat un montaj muzical- literar intitulat „Nuntă pe Someș", în care au fost puse în valoare cele măi frumoase obiceiuri de prin partea locului, De cîțiva ani, serbarea portului popular de la Liceul „George Coșbuc" din Năsăud are loc la 2 mai, de Ziua tineretului din patria noastră. Cum se va desfășura în acest an școlar ? N-am reușit încă să aflăm, dar am fost încredințați de tovarășa profesoară Gabriela Olah — secretara comitetului U.T.C. din liceu, că organizatorii vor găsi noi căi de valorificare a acestei frumoase tradiții.In liceele noastre, cultivarea dragostei față de patrie în rîndurile elevilor îmbracă o mare diversitate de forme, după cum ne arată numeroasele experiențe relatate sau întîlnite. La Liceul nr. 3 din Brașov, de pildă, ea se face

ți cu ajutorul excursiilor. 
,,Noi urmărim — ne spunea tovi Sandu Costel, secretatul Comitetului U.T.C., ca pe par
cursul anilor pe care tinărtii 
și-i petrece în școală, să-l a- 
jutăm să-și cunoască patria, 
cel puțin pe coordonatele ci 
esențiale, nu numai din cărțile 
de școală, din lecturi, ci ptiu 
Cunoașterea 
fac obiectul 
prejurimile 
giunea sini 
încă din clasele elementare De acest lucru s-a ținut seama atunci cînd â fost conceput programul. El constituie, după cîtfe am înțeles, un plan cuprinzător, care se întinde pe etapele celor patru ani de liceu. Așa cum arată programul, avem imaginea drumețiilor în întreaga țară, în lungul șl latul eî, ajungîndu-se în final, la absolvire, ca elevii s-o cunoască „pe viu". A- ceastă muncă de perspectivă este făcută în cadrul cercului de turism care funcționează în școală de mulți ani. Cercul, ingenios conceput, este împărțit în 4 secții — drumeții, vizite, excursii, metrologie — cartografie, foto. Se vede cS aici a intervenit priceperea pedagogică, competența profesorilor și spiritul de inițiativă al elevilor. Cercul își începe activitatea chiar din primele zile de școală. în fiecare duminică se organizează vizite și drumeții, în toate vacanțele și, în special, în vacanța mare, elevii pleacă în excursiile pregătite cu grijă, pînă în cele mai mici amănunte. Interesant este că, între excursii cercul nu „hibernează". Membrii lui, întreprinzători, reușesc să valorifice ingenios impresiile : se întocmesc colecții cu materialul adunat, fotografiile sînt expuse pe mari panouri ori adunate în albume, se pun la punct jurnalele, într-un cuvint, excursia nu 
este o manifestare izolată, ci 
o modalitate de studiu și cunoaștere, de sedimentare a noțiunilor dobîndite la cursuri.

imaginilor vii care 
celor arătate. Im- 

Brațovulul, re
cunoscute de elevi

liceului, mulările din școală le permit să privească viitorul de pe pozițiile cunoașterii șl au- tocunoașterii. Dar, anticlpînd acest moment, organizațiile U.T.C. urmăresc să dezvolte la elevi Interesul pentru învățătură, dorința de a folosi la maximum anii de școală pentru formarea lor intelectuală. Răspunsul pe care șl-1 vor da este temeinic pregătit, el se datorește nu numai valorii reale a elevilor, ci și cerințelor mereu cres- cînde ale economiei și culturii patriei noastre socialiste. Există în această direcție, o experiență bogată în toate liceele noastre.
„In organizațiile U.T.C. din 

liceul nostru — ne-a povestit tovarășul Ilie Guțan, secretarul comitetului U.T.C. de la Liceul din Tălmaciu — pregă
tirea școlară a elevilor preo
cupă deopotrivă și organizația 
U.T.C. Anul trecut am urmă
rit și îmbunătățirea conținu
tului adunărilor generale. Am 
depășit stadiul în care aces
tea erau folosite doar pentru 
„muștruluiala" celor care nu 
învață. Ele au dezbătut pro
bleme profunde, de natură 
să-i ajute pe elevi să-și for
meze convingeri, să înțeleagă 
însemnătatea anilor de școală, 
a răspunderilor ce le vor re
veni după absolvire. Această 
experiență este un bun cîști- 
gat ; nu ne rămine decît să 
stimulăm în continuare iniți
ativa uteciștilor să găsească

teme mereu inedite și intere
sante pentru ordinea de zi a 
adunărilor, modalități atrac
tive de dezbatere a lor", tn același liceu, adunăNle generale au fost completate de simpozioane foarte interesante, cu participarea unor specialiști, de discuții asupra vieții și activității unor oameni de seamă.Fără îndoială, nu facem aici apologia fugii după forme, ci semnalăm căutările creatoare ale organizatorilor de a face ca activitatea U.T.C. să răspundă comandamentelor Vă amintiți, Inițiativa de Alecsandri" cercurile pe „miraculos"

organizației prompt educației, spre exemplu, de la Liceul „Vasile din Galați. Aici, materii au rolul de a stimula in-

e evidentă intenția 
regizorului.

Dar la naturalețea 
și spontaneitatea in- 

j terpretilor (alături de 
Margareta Pîslani mai 
apar : Grigore Genta, 
jotj Voicu, Emmeiic 
Schaffer, etcl se adau
gă importantă locului 
ocupat dte figurație, 
care deține în acest 
film roiul trerătbriloî 
ce ignoră obiectivul 
aparatului de filmat,

lucru care ar fi fost 
mai greu de realizat 
îh cazul pietonilor a- 
devărati.

Pentru o cît mai 
mare autenticitate, re
gizorul filmului cola
borează cu operatorul 
Ttberiu Olăzs, autorul 
măi multor documen
tare.

Cum plăcerea de a 
»ta de vorbă cu o

terenul elevilor pentru învățătură. Cercurile s-au impus în viața școlii ca o activitate principală ; ele Iau în studiu aspecte contemporane ale diferitelor științe, realizînd nu numai o informare largă a membrilor cercurilor, ci și antrenarea lor la o adevărată ucenicie științifică. Un an de zile se muncește ; se studiază se fac referate, se întreprind experiențe. La sfîrșîtul anului școlar, deci și a activității cercurilor pe materii, vine bilanțul : sesiunea cercurilor, manifestare devenită tradițională printre elevii liceului.Tovarășul profesor Gheor- ghe MiserCiu, secretarul comitetului U.T.C. de la Liceul nr. 2 din Dorohoi, aduce completări experienței. „De 25 de

,,fată fermecătoare* 
cere sacrificii, a tre
buit să fiu prezentă 
și la iureșul trapuri- 
lor desfășurate pe hi
podromul din Ploiești 
și tn „deșertul" șan
tierului de lâ Befceni 
șl pe fluviile de asfalt 
Încins ale Magistralei 
Nord-Sud-

Peste tot. zecile 
trerâtorl aveau . 
să nu ne £!:.! 
restrîngfrtd spațiul

i de 
grijă 

plictisim 
I în

tn- in-care ne aflam șl 
conjurînrfu-ne ca 
tr-nn cerc de foc.

— Îmi închipui 
rolul Ruxandrel 
creeazS prea multe di
ficultăți. considerînd 
si mica diferență de 
vtrstă carh te despar
te dh ea ?

— Intr-adevăT, Chiar 
aturici tind nu gin- 
dese si nu simt o sce-

ani, cercul nostru de matema
tică organizează intilniri în
tre elevi și foștii săi membrii, 
azi nu numai studenți, dar și 
specialiști in diverse domenii 
de activitate. Departe de a ră- 
mîne doar niște reuniuni ma
tematice, ele prilejuiesc un 
adevărat schimb de experien
ță între generații pe proble
me esențiale de viață ! Aeeste 
intilniri, prin valoare lor edu
cativă, sînt un puternic sti
mulent pentru elevii noștri de 
a nu-și irosi anii de școală, 
de a acumula cunoștințele de 
care vor avea nevoie în viitor.Chiar și din aceste cîteva exemple, se degajă preocuparea ogranizațiilor U.T.C. din licee de a evita improvizațiile, de a concepe acțiuni eare, prin varietatea și conținutul lor, să contribuie la creșterea răspunderii elevilor față de învățătură, a participării lor active la procesul și, pe această cale, copere înclinațiile, tive.

instructiv să-și să le descui
★

„în timpnl liber ne nea tov. Gheorghe Voinea — secretarul comitetului U.Î.C. de la Liceul „Nicolae Bălces- cu" din Rm. Vîlcea, elevii noș
tri au la dispoziție nenumă
rate posibilități de a-și îm
bogăți cunoștințele, de a-și pe
trece frumos ceasurile de răgaz". Intr-adevăr, liceul le 6- feră foarte mult punct de cor mixt orchestră mâții de dansuri, sportive. .piu concurs artistic, la care au concurat elevii pe clase, ani de studiu, a prilejuit o trecere în revistă a numeroaselor talente din școală. De o deosebită atracție se bucură

spu-

din acest■ vedere : există un și un cor de fete, o semisimfonică, for- teatru și echipe de numeroase colective Anul trecut, un am-

cS
nu-ți

nă ca personajul 
care-1 interpretez, 
mi-e prea greu s-o 
mai ales că, nu 
mult, am părăsit și eu 
băncile liceului

-=■ Desigur că fli gă
sit și foarte multe 
puncte cotntine cu 
ceastă fată 
toare

— Lăsînd 
lâ o parte, 
că am găsit 
stă fată" aceeași 
rință permanentă de a 
face orice, ca și mine, 
îmi place muzica, 
dansul, teatrul, filmul 
și cred că tn această 
privință sînt foarte â- 
proape de ea.

— împărtășești ă- 
ceeași părere cu sce
naristul Radu Cosasu- 
despre talent ? Crezi 
că poate fi cîștigal 
prin experiență ?

— Da, Cred că per
severenta și munca cu 
fine însuti poate da 
rbztlltale fniHUdâse pe 
tărîmul artei.

NICOLETA 
GHERGHEL

Pe 
nu 

fac,
de

„a- 
fermecS-

epitetul 
pot spune 
la „acea- 

do-

th școală reuniunile. Pe drept cuvint. Organizate la sfîrșit de săptămînă, prin rotație, de fiecare clasă, ele sînt o manifestare a inițiativei și fanteziei elevilor, un prilej de a se distra civilizat, tinerește. Elevii și-au alcătuit propria lor orchestră de mUzică ușoară ; s-au găsit și soliști într-un colectiv atît de numeros și fiecare reuniune este așteptată cu o surpriză plăcută pe care și-o pregătesc colegii între el.Nu numai în acest liceu, ci în foarte multe colective școlare, ceasurile libere sînt folosite cu discernămînt pentru împlinirea nevoilor culturale ale elevilor, pentru destindere. Variind de la oraș la oraș, de la liceu la liceu, purtînd amprenta inițiativei și preferințelor elevilor, manifestările cultural-artistice și sportive îmbracă o mare diversitate de forme, toate cultivînd bunul gust și contribuind la lărgirea și îmbogățirea vieții spirituale a elevilor.
*Am încercat să reproducem doar cîteva manifestări la care elevii au participat în etapa școlară trecută nu numai ca inițiatori, dar și ca organizatori talentați și entuziaști O asemenea experiență se cere nu numai preluată, ci și lărgită, generalizată.In ceea ce ne privește, ne propunem să scriem la vremea respectivă despre ediția din acest an a manifestărilor care au devenit tradiționale în liceele patriei noastre, să angajăm un dialog între cei care au de relatat experiențe valoroase și cei care solicită idei, sfaturi. Așteptăm, deci, invitațiile de rigoare !

MARtETA VIDRAȘCt)

în numai cîțiva ani, constructorii au Întins o întreagă rețea de drumuri forestiere in principalele masive din regiunea Hunedoara, înlesnind astfel valorificarea mai economicoasă a aurului verde, tn an il curent, în primele 8 și-au depășit planul dticție, dind în D.R.E.F. Hunedoarade drumui-j — printre care Sugage 2. Blandiana. Cerna- Teliuc etc. Ei au pregătit, in același timp, condițiile materiale necesare construirii altor drumuri sfîrșitul încă 106 munți.

luni. ei de pro- folosintâ 28.4 km
și urmlnd ca pînă ia anului să termină km de drumuri în

0
monumente

(Urmare din pag. I)și-a dedicat 
bucuriile siAceastă femeie 

tinerețea, viața, 
nădejdile oamenilor din Fră
țești. A stat aici la postul el 
și-n clipe de restriște ca șl-n. 
zilele frumoase ale anilor noștri. 32 de promoții înseam
nă peste 1 000 de elevi îti fie
care casă din Frățești Maria 
Stănică a zidit un om. Aceas
ta e marea operă a vtăf.it ei. 
Ei de o asemenea operă sînt 
în stare numai acei care știu 
să se dăruiască fără rezerve 
unui scop nobil.

tn discuția noastră a veniTț vorba și despre o tînără învă
țătoare venită nu demult în 
;at, dar care n-a stat decît nn 
tn. „A căutat să se mărite și-a 
olecat la oraș". Am întrebat-o 
pe Marin Stănică cum o chea
mă. N-a știut, sau poate n-a 
vrut să-mi spună. în jurul 
nostru stăteau vicepreședinte
le cooperativei agricole din 
sat și alți cîțiva săteni. I-am 
întrebat și pe dinșii. S-au căz
nit cu bunăvoință să-și aducă 
aminte, dar n-au reușit. Intr-adevăr cit de repede uităm 
pe cei care vrin existenta lor 
atît de goală și lipsită de ideal 
nu ne lasă altceva decît un 
gust amar. Acești oameni îsi 
pierd și numele si tiU rămtn 
din ei decît 
mic I

în schimb 
s-au ridicat 
mente. Se Intîlnește cu I ODD 
de foști elevi. Dacă pleacă la 
Sinaia la odihnă nu se poate să nu dea și pe acolo de un 
fost elev care vine și-i sărută 
mina. Se întîlnlește cu cei ple
cați din sat și vin în vizită la 
casa părintească. Se întllneste 
cu inginerii, chimiștii. ofițe
rii, tehnicienii, el. 1 000 de oa
meni povestesc sau vor 
vesti copiilor lor despre 
a fost învățătoarea care 
învățat și pe ei buchiile.

Aceasta este mărea Recom
pensă pentru dăruirea Măriei 
Stănică, fiindcă nu sînt multi 
oameni anonimi care se 
mîndri cu 
mente.

Ieri, o zi 
nă, Măria 
33-a oară la catedra unui nou 
an școlar. $i dacă nu am pu
tut fi acolo printre cei câre 
i-au întins buchetele de flori 
de toamnă t-am urat de aici ta 
cea de-a 33-a dăruire din toa
tă inima : „Succes, iubită to
varășă învățătoare

ceea ce sînt: ni-

Măriei Stanică t
1 000 de monu-

no
cive 

i-A

Foto: AGERPRES

frumoasă de toam- 
Stănică a urcat a

pot
1 000 de monu-

F

l.P.R.S Bâneasa. O parte din 
de sudură-conexiuni 

pentru tranztstoare

A.
r* '

Da data aceasta vom răsfoi 
împreună niște scrisori mai 
puțin obișnuite pentru dum
neavoastră — dar bine cunos
cute de noi. Unele din plicuri 
sînt sigilate cu ceară roșie, au 
timbre de 1,75 lei, hîrtia din 
interior e bătută la mașină, 
are număr de intrare, de ie
șire, ștampile și cam cite 
două semnături de flecare. 
Sînt scrisori de la diferite or
gane de stat, organe U.T.C., 
întreprinderi, instituții care 
răspund la observații critice, 
deficiențe semnalate în arti
colele publicate în ziarul nos
tru. Prima scrisoare e de la 
comitetul U.T.C. al Uzinelor 
„Electroputere" din Craiova șl 
se referă la articolul intitulat: „Amprenta inconsecvenței". In articol era vorba de cursurile 
de ridicarea calificării profe
sionale, iar după titlu vă dați 
seama cam cum se desfășoară lucrurile. Cum poarfă nici un ț Cerem aceagta)

o altă activitate. Aflăm că în 
tematica anului viitor au fost 
incluse, așa cum de altfel ce
reau și tinerii, noțiuni de ma
tematică și desen tehnic, pre
cum și lecții de citirea unor 
scheme electrice — pentru e- 
lectricieni.

Și tovarășii de la comitetul 
V.T.C. au ajuns la concluzia 
că eficiența cursurilor de ca
lificare profesională poate fi 
mult mai mare dacă lecțiile 
vor fi ținute la locul de mun-

noștințele profesionale", 
care participă toți șeraliștii. 
Se pun întrebările prin gaze
ta de uzină, iar participanții 
răspund în scris. Relattndu-vă 
acest exemplu, ne gîndim că se va. găsi, probabil, și pentru 
tinerii de la Uzinele „Elec- 
troputere" o formă de a-i a- 
juta în cunoașterea mai pro
fundă a meseriei.

Măsurile luate sînt bune. 
Fructele amare ale inconsecvenței le-am cunoscut, rămîne

strucțil. Redăm textual „am luat următoarele măsuri: verificarea curburii foilor de uși din plăci celulare cu miez din frînturl de plăci fibro- lemnoase atît în secția de plăci celulare cit și în secția binale; verificarea curburii tocurilor cu șabloane In secția binale".
Mal sînt însă și (să le zi

cem) niște sfaturi pentru be
neficiari, mai exact pentru 
constructori. Acestea se re-

tineri, a nerespectării indica
torilor privind calitate» lu
crărilor.

Legat de această problemă, 
din răspuns aflăm următoa
rele : „Materialul din ziar a fost analizat pe baza unor date concrete de pe șantierele de locuințe, cu membrii U.T.C. șl tinerii care participă la construcția locuințelor pentru siderurgiștii gălățeni.în luna august această problemă a constituit subiectul dezbaterilor în adunările generale U.T.C. de la șantierele nr. 2 și nr. 4 de la Întreprinderea nr. 7 construcții-mon- tai.în continuare, pe puncte am

Șl NOI VA MULȚUMIM • ••
că.rdspunșul nu 

titlu (nici nu 
o să-l numim :

AMPRENTASĂ VEDEM 
CONSECVENTEI

Uzinele „1 Mai' Ploiești, Secția Uzina) I. Ion Mănăilă, veriilcă 
tu atenție dimensiunile unei toți dințate 

FOtO : O. PLECAU

Citind, aflăm printre altele că problema sălilor a fost rezolvată, s-a stabilit o zi precisă pe săptămîna ctnd se vor 
desfășura cursftrile, zi în care nu va mai fi programată nici

Tot din răspunsul comite
tului U.T.C. aflăm că pentru 
elevii care studiază la liceul 
seral, nu se pot organiza 
cursuri de ridicare a califi
cării profesionale. Motivul ? 
Cursurile încep la orele 15.30, iar elevii încep programul la 
17. Pentru a dovedi că invo
carea acestui motiv denotă o 
minimă rezistență — vom da 
doar un singur exemplu : Lă Fabrica de rulmenți din Bir- 
lad se organizează cu mult succes un concurs permanent 
intitulat: „Verificați-vă cu-

să aflăm și roadele 
vențel.

...Următoarele două 
se referă la același 
apărut in ziarul

consec-scrisori 
material 

nostru. „Pot fi evitate remedierile?* 
Studiind atent aceste scrisori 
le putem grupa 
titlu

sub același
comun :

DA
Să începem cu 

rul. 
sînt... locatarii.

Deci, primul răspuns apar
ține C.I.L. Gălăuțaș care rea
lizează binale pentru con-

Beneficiari,
producăto- 
după noi,

feră la cîteva lucruri care se petrec pe șantierele de con
strucții.

Dovada că cele arătate mal Sus sînt reale, o aflăm citind 
răspunsul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea 7 con
strucții montaj din Galați.. 
Printr-o analiză atentă, mem
brii comitetului U.TC 
aflat cauzele pentru care
șantier se fac uneori lucrări 
de slabă cnlitnte E vo-ha printre altele de gradul de 
pregătire profesională a con
structorilor, în special a acelor

at/t>e

pwtca zice, slnt enumerate 
alte âcțfwni, unei# realizate,
altele în curs de a-
xupra cflrora comitetul U.T.C. 
s-a oprit în mod deosebit. Ele 
privesc calificarea tinerilor 
disciplina in muncă etc.

$i in încheiere se spune ■ M...vă asigurăm că ne vom strădui ca pe viitor oricine va veni pe șantierele noastre să poate evidenția saitul calitativ realizat de noi“.
La u^ehvenea angajament nu 

putem decît să adăugăm:

?l

vom fi foarte bucuroși să fim 
primii care să constatăm și să 
consemnăm în ziar realizările 
tinerilor constructori din Ga
lați.

...Răspunsul Comitetului o- 
rășenesc Brașov al U.T.C au 
conține decît o singură fr ,-ă 
și se referă la articolul, su
gestiv intitulat: „Repede, că trece vara !“ După cum veți 
vedea, acest răspuns merită 
cu prisosință titlul:

TÎRZIU, VAMA A TRECUT IArticolul la care ne refe
ream mal sus a apărut tn nu
mărul din 10 august st critica 
faptul că nu există preocu
pare din partea unor organe 
și organizații U.T.C. pentru a 
îndruma tinerii să cunoască 
frumusețile șt realizările din 
Orașul Brașov.

Din răspunsul amintit a- 
flăm • „...am luat legătura cu tovarășii din secția de țămînt; am s. ghizii, am...". . „r___ _
articolul a apărut în ziua de 
10 august, iar răspunsul a o- 
sit in ziua de... 13 septembrie. 
La un asemenea fel de ..ope
rativitate" ce putem spune alt
ceva decît. să repetăm titlul: „Tirziu vara a trecutSf În Viitor, mai frecvent 
decît pînă acum, vom continua să răsfoim împreună scrisorile „oficiale" despre care 
vorbeam la începutul acestor 
rinduri.

> secția de invă- stabilit și instr .it 
Ați reținut că

'1
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Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Galați
(Urmare din pag. I)șl statului nostru, muncind în așa fel încît profesorii pe care îi pregătim să fie un exemplu pentru tineret, să muncească cu abnegație pentru a face din elevii lor cetățeni de nădejde ai României socialiste.Noi, studenții, a spus Elena Toader, studentă în anul IV al Facultății de mecanică, sîn-

Cadre bine pregătite, 

cu temeinice cunoștințe
Primit cu vii și puternice aplauze, a luat apoi cuvîn- tul tovarășul NICOLAE* 

CEAUȘESCU.La începutul cuvîntării sale, secretarul general al C.C. al P.C.R. a relevat importanța pentru orașul Galați, ca și pentru economia și cultura țării, a creării celor două institute de învățămînt superior — politehnic și pedagogic — și a felicitat corpul didactic și studenții pentru rezultatele obținute pînă acum.Știința, cultura, învățămîn- tul — a spus vorbitorul — o- cupă un loc de seamă în cadrul programului de dezvoltare a societății noastre. Partidul și guvernul au prevăzut pentru anii următori lărgirea bazei materiale a învățămîn- tului, asigurarea condițiilor necesare ca studenții și elevii să-și poată însuși cit mai bine cunoștințele necesare de cultură generală și de specialitate, spre a deveni buni constructori ai socialismului, oameni cu un înalt nivel de pregătire științifică. Numai în felul acesta inginerii de mîi- ne, profesorii de mîine își vor putșa îndeplini îndatoririle măti care le revin atît în domeniul construcției economice, cît și în* activitatea culturală, științifică și de învățămînt. Socialismul presupune știința și cultura cea mai înaltă. Numai pe această bază este posibilă construcția socialismului și comunismului — și de aceea partidul acordă o atît de mare atenție acestor importante domenii ale vieții noastre sociale.Subliniez acestea — a spus în continuare vorbitorul — pentru a releva încă o dată rolul important pe care îl aveți dv., cadrele din învățămînt, pentru instruirea tinerei generații și, totodată, pentru educarea ei în spiritul cunoașterii și prețuirii trecutului de luptă al poporului român — trecut minunat, bogat, care merită și trebuie să fie cunoscut și prețuit de întregul nostru tineret. Numai în acest fel. tineretul va prețui mai profund realitățile de astăzi, va înțelege mai bine că realizările în construcția socialistă sînt rezultatul unor lupte grele pentru libertate națională și socială, sînt rezultatul muncii încordate a întregului
Cu perseverență 

pe drumul sporirii continue 
a producției vegetale și animale

în cea de-a doua zi a vizitei pe care o fac în regiunea Galați, conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat spre Tecuci.La Șendreni, o expoziție cu produse agricole oferă sintetic roadele pe care oaspeții le vor aprecia desfășurate vast pe tarlalele de mii de hectare care ocupă întinderile din zare în zare. Cele 42 de cooperative agricole ale raionului Galați au obținut recolte bogate. în comunele Braniștea, Vasile Alecsandri, Independența, ca și în celelalte așezări de pe Valea Șiretului, sutele de case noi, construcțiile gospodărești și social-culturale sînt o dovadă a vieții și bunăstării la care se ridică necontenit țăranii cooperatori....în 1949, după rezoluția din 3—5 martie a partidului, țăranii din Pechea au pășit primii din regiunea Galați pe calea cooperativizării socialiste. Puțini își mai pot imagina înfățișarea satului de pe a- tunci. Numai în ultimii doi ani, aici s-au construit peste 300 case noi, funcționează în prezent 5 școli generale, un spital, un liceu, un complex comercial. Sute de cooperatori și-au cumpărat televizoare și aparate de radio — toate acestea avîndu-și izvorul în dezvoltarea economică a cooperativei agricole, cu cele 1 500 de familii și 5 000 de hectare.Președintele cooperativei a- gricole de producție „11 Iunie" din Pechea, Ion Negoiță, Erou al Muncii Socialiste, a- rată că astăzi averea obștească a cooperativei se ridică la 16 500 000 lei, ceea ce a făcut ca valoarea zilei muncă să se ridice în 1966 la peste 40 lei.După scurta consfătuire în biroul președintelui, urmează vizitarea sectorului zootehnic, și anume la cîteva din numeroasele grajduri și adăposturi în care se pot număra 1500 

tem hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru a ne însuși cit mai temeinic cunoștințele predate, pentru a deveni buni specialiști, astfel încît să răspundem cu cinste exigențelor tot mai mari pe care le pune în fața tuturor cadrelor tehnice programul desăvîrșirii construcției socialiste în scumpa noastră patrie.

nostru popor, care, sub conducerea partidului, a avut de înfrînt multe greutăți, dar a fost hotărît întotdeauna să le învingă și să meargă mereu înainte pentru a-și asigura un viitor fericit, a deveni stăpîn pe soarta sa și a-și făuri viața, a asigura dezvoltarea națiunii române așa cum o dorește.In continuare, secretarul ge«- neral al C.C. al P.C.R. a spus : Poporul nostru are nevoie de asemenea intelectuali, de asemenea constructori ai socialismului, care să stăpînească cunoștințele de specialitate ale domeniului lor de activitate și să dispună de o vastă cultură generală. Cadrele didactice — chemate să asigure predarea cît mai temeinică a cunoștințelor — și tineretul, dator să-și însușească aceste cunoștințe — să-și unească eforturile spre a contribui la crearea unei intelectualități înaintate, la nivelul cerințelor societății socialiste și comuniste. Cu cît intelectualii de mîine vor avea un grad mai înalt de cunoștințe, vor stăpîni ceea ce creează știința în țara noastră, dar vor cunoaște și tot ce creează mai bun știința mondială, cu atît va fi asigurat progresul continuu al patriei socialiste, realizarea programului de bunăstare și fericire pentru poporul nostru. E un program minunat și o perspectivă minunată pentru tineretul nostru — și trebuie să spunem că tineretul s-a dovedit și se dovedește la înălțimea acestor perspective.Partidul și guvernul nostru acordă o înaltă apreciere întregii activități a tineretului nostru, apreciază felul în care tineretul nostru studios învață și se pregătește pentru a putea să-și servească poporul, și patria. Partidul și guvernul a- cordă, de asemenea, o înaltă apreciere activității corpului didactic, intelectualității noastre care, împreună cu toți oamenii muncii, își aduce contribuția la întreaga operă de construcție socialistă, depun eforturi pentru educarea tinerei noastre generații.Exprimînd prețuirea eforturilor ce se depun în această direcție la Galați, tovarășul Ceaușescu- a urat tuturor intelectualilor din oraș succese tot mai mari în activitatea lor.

taurine, 963 porci, aproape 4 000 oi, 12 000 de păsări. Interesîndu-se de condițiile de întreținere a animalelor, despre felul cum sînt aplicate metodele zootehniei moderne, conducătorii de partid și de stat discută cu cooperatorii despre măsurile de îmbunătățire continuă a muncii în acest sector. între timp, în curtea cooperativei s-au adunat mii de oameni care salută cu puternice aplauze sosirea oaspeților la tribuna din fața sediului.Adresîndu-se acestor „veterani” ai cooperativizării, țăranilor din Pechea, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus: Ceea ce ați realizat dv., cooperatorii din Pechea, este o dovadă a superiorității agriculturii socialiste, a posibilităților pe care le are țărănimea ca, u- nindu-și pămînturile, folosind mijloacele mecanizate, să- mînță superioară și aplicînd îndrumările oamenilor de știință, să poată obține producții agricole bune. Aceste rezultate sînt un exemplu al realizărilor obținute în general de țărănimea muncitoare în anii puterii populare prin transformarea socialistă a a- griculturii și a satului, prin dezvoltarea agriculturii. Este cunoscut că deși au trecut numai patru ani de la încheierea cooperativizării, în toți acești ani — atît în cursul cooperativizării, dar mai cu seamă după terminarea acesteia — agricultura noastră a asigurat continuu producția de cereale, produse animale și plante tehnice necesare consumului intern, a asigurat chiar unele disponibilități pentru export. Aceste rezultate dovedesc justețea politicii partidului nostru care a acordat și acordă o atenție deosebită dezvoltării agriculturii, creșterii producției în toate ramurile acesteia.Arătînd, în continuare, că 

programul concret de dezvoltare pînă în 1970 a agriculturii țării noastre trasat de Congresul al IX-lea al partidului a fost lărgit și definitivat de plenarele Comitetului Central și congresul cooperativelor care au stabilit măsurile organizatorice și materiale necesare înfăptuirii obiectivelor sale, vorbitorul a spus: Rezultatele obținute anul acesta în producția agricolă pe întreaga țară sînt bune. La grîu am depășit prevederile pe 1966 ale planului — și, după cîte știu, cooperativa dv., ca și celelalte cooperative agricole din regiunea Galați, a obținut recolte bune. De a- semenea, se apreciază că recolta de porumb va fi superioară celei planificate. E- xistă perspective bune și la recolta de sfeclă, cartofi și la celelalte plante tehnice, în viticultură și pomicultură. Se îndeplinesc, de asemenea, cu succes, în sectorul zootehnic, sarcinile prevăzute în planul pe 1966. Producția de lapte obținută pînă acum este superioară celei planificate. Acestea arată că sarcinile trasate de Congresul al IX-lea în domeniul agriculturii, ca și în industrie, se îndeplinesc cu succes și că avem toate condițiile ca planul pe cinci ani să fie în întregime realizat.Felicitîndu-i pe cooperatorii din Pechea pentru rezultatele obținute — rezultate datorate măsurilor luate de partid și guvern pentru a asigura baza materială și condițiile organizatorice necesare dezvoltării agriculturii cît și muncii țărănimii care depune eforturi pentru a înfăptui politica partidului pentru transformarea agriculturii noastre într-o agricultură înaintată, modernă, la nivelul celeia din țările avansate — tovarășul Ceausescu a spus :După cum ati văzut în ziarele de ieri. Comitetul Central și guvernul au hotărît ca, în- ceoînd din anul acesta. în fiecare primă duminică a lunii octombrie să se sărbătorească 
„Ziua recoltei". Am stabilit a- ceasta pentru a crea un prilej de a face în fiecare an bilanțul celor realizate în agricultură și. totodată, de a da posibilitatea țărănimii noastre cooperatiste să-si înfățișeze rezultatele muncii ei si de a le sărbători prin diverse forme, inclusiv serbări populare. Aceasta este o prețuire pe care partidul și guvernul nostru o dau muncii pline de avînt a țărănimii noastre cooperatiste, îndeplinindu-vă sarcinile care vă revin din programul elaborat de congresul partidului — a spus în încheiere se

Tecuci—raion cu economie 
in plină dezvoltare

Pomenit încă din documentele vremii lui Ștefan, ca tîrg de răspîntie a Țării de Jos spre Dunăre, Tecuciul a dus veacuri de-a rîndul o existentă de așezare periferică, pînă în anii noștri, cînd a devenit centrul unui raion agricol înfloritor, cu perspectivele unei rodnice dezvoltări industriale. Aici, la Tecuci, oaspeții sînt salutați de Vasile Zapis, prim- secretar al Comitetului raional de partid, și de Tudor Carp, președintele sfatului popular raional.în fața sediului comitetului raional de partid, populația orașului s-a adunat într-un mare miting, la care participă peste 15 000 de oameni. Salu- tîndu-i pe oaspeți, Vasile Zapis, a vorbit despre dezvoltarea raionului, despre realizările oamenilor muncii de aici în înfăptuirea directivelor partidului.Adresîndu-se locuitorilor orașului și raionului Tecuci, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus în cuvîn- tul său :Am venit în regiunea Galați, în raionul și orașul Tecuci pentru ca să discutăm cu oamenii muncii, să cunoaștem mai bine viața moldovenilor și, după cuvintele cînte- cului, putem spune că în- tr-adevăr „e frumoasă și bogată cum n-a fost ea niciodată".Relevînd că în anii construcției socialiste în orașul și în raionul Tecuci s-au dezvoltat industria, agricultura, cultura, învățămîntul, a crescut nivelul de viață al tuturor oamenilor muncii, vorbitorul a spus în continuare : în cadrul programului elaborat de cel de-al IX-lea Congres al partidului, orașul și raionul Tecuci vor cunoaște noi pro

Pe cimpia MărășeștilorPe șoseaua Tecuci — Tișița, la intrarea în raionul Panciu, în satul Doaga, conducătorii de partid și de stat sînt în- tîmpinați de mii de locuitori ai acestui raion care cuprinde dealuri cu podgorii, șesuri mănoase, munții împăduriți din Țara Vrancei....Orele 13. Coloana de mașini se oprește în fața intrării Mausoleului de la Mără- șești, străjuit de drapelele patriei și partidului. Aleea este flancată de ostași din armata 

cretarul general al C.C. al partidului — veți realiza creșterea bunăstării dv. și, în a- celasl timp, veți aduce o contribuție la dezvoltarea întregii agriculturi din România, la desăvîrșirea construcției socialiste, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor, la înflorirea Republicii noastre socialiste.Totodată, rezultatele pe care le obținem în dezvoltarea a- griculturii contribuie la demonstrarea superiorității agriculturii socialiste, arătînd că atunci cînd se duce o politică justă, cînd se asigură condiții materiale, cînd se aplică știința se pot obține rezultate bune, că agricultura socialistă poate să asigure progrese mai rapide decît oricare formă de agricultură. Toate a- cestea, tovarăși, fac ca țărănimea noastră să contribuie prin munca sa la demonstrarea superiorității socialismului.Uralele și aclamațiile nu mai contenesc. în ele își află mărturia dragostea oamenilor de aici față de partid și guvern, angajamentul lor de a fi în primele rînduri ale luptei pentru continua înflorire a agriculturii noastre socialiste.Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă acum spre comuna Tudor Vladimirescu, așezare bogată din aceeași cîmpie, prinsă în salba de sate de pe Valea Șiretului. înaintea oaspeților vin cinci tineri, care au ca dată de naștere ziua de 23 august 1944, însoțiți de părinții și de frații lor cei mai mici.Președintele C.A.P. din comuna Tudor Vladimirescu, Io- niță Apostol, strînge mina conducătorilor de partid și de stat. Pe marea estradă special amenajată, o puternică formație artistică interpretează jocuri și cîntece.Ca pretutindeni, și aici toamna este sezonul nunților. La omagiul pe care l-au adus tinerii născuți în august ’1914 se adaugă omagiul spontan al mirilor din comuna Liești, care au ieșit în calea oaspeților să-i invite la bucuria lor. Sînt tinerii cooperatori Toader M. Dolea și Maria Chirca, căsătoriți chiar astăzi. Mireasa oferă oaspeților ștergare moldovenești. „Fericire și noroc" — urează tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu și Vasile Pa- tilineț, tinerilor aflați la începutul căsniciei. Conducătorii de partid și de stat se fotografiază împreună cu nuntașii.

grese. în următorii cinci ani, în orașul dv, urmează să se construiască două întreprinderi noi, să se dezvolte cele existente, ceea ce va asigura un avînt al economiei orașului și, pe această bază, creșterea bunăstării populației. Se va dezvolta, de asemenea, a- gricultura raionului dv. Vor lua un puternic avînt producția de cereale, viticultura și creșterea animalelor, ceea ce va asigura venituri și condiții de viață mai bune pentru cooperatori și, totodată, va contribui la ridicarea bunăstării poporului,înfăptuirea sarcinilor ce vă revin din programul elaborat de Congresul al IX-lea — a spus în continuare vorbitorul — cere muncă din partea tuturor comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, cere organizarea mai bună a întregii activități în întreprinderi, în cooperative, în învățămînt — în așa fel ca fiecare, la locul său de muncă, să poată spune cu mîndrie că își aduce contribuția la propășirea patriei, la eforturile întregului nostru popor care, unit, transpune în viață politica partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, de înflorire a națiunii române.în încheiere, tovarășul Ceaușescu a mulțumit pentru primirea călduroasă, entuziastă făcută, subliniind că a- ceasta constituie o expresie a încrederii nestrămutate a tuturor locuitorilor orașului și raionului Tecuci în partid, a hotăririi nestrămutate a oamenilor muncii de a înfăptui politica internă și externă a partidului nostru închinată construcției socialiste, apărării păcii în lume !în uralele mulțimii, coloana de mașini se îndreaptă apoi spre Nicorești.

Republicii Socialiste România, în ținută de paradă, și de pionieri. Pe treptele Mausoleului, cinci veterani, supraviețuitori ai bătăliei de la Mărășești, îi întîmpină pe conducătorii de partid și de stat, în aceste momente de evocare a eroismului celor care și-au vărsat sîngele pe această cîmpie pentru apărarea patriei, pentru libertatea și demnitatea României.Urmează vizitarea Mausoleului. Conducătorii de partid și de stat coboară în această incintă

sacră a eroismului național, o- prindu-se cu emoție în fața plăcilor de marmură pe care sînt înscrise cu litere de aur numele a mii și mii de viteji. Reînviind această pagină de eroism, la Mausoleu se reconstituie simbolic momentul luptei sintetizat în cuvintele „Pe aici nu se trece".în cartea memorială a Mausoleului, conducătorii de partid și de stat au scris: „Am pășit cu adîncă emoție pe aceste locuri care și-au înscris numele în istoria glorioasă a poporului nostru, prin neîntrecutele fapte de vitejie săvîrșțte de ostașii români în lupta pentru apărarea libertății și independenței naționale. Mărășeștii vor ră- mîne în veci un simbol al eroismului poporului român — înaltă tțăsătură morală pe care o afirmă astăzi cu strălucire munca plină de entuziasm desfășurată de oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea partidului pe frontul larg al construcției socialiste".De pe terasa superioară a Mausoleului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat miilor de oameni un salut din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului României socialiste, după care a spus : „Vi- zitînd regiunea Galați, ne-am oprit pentru un moment să aducem prinosul nostru de recunoștință acelora care în primul război mondial, luptînd pentru independența patriei, împotriva cotropitorilor imperialiști, și-au dat viața pentru ca patria noastră să poată să existe astăzi ca stat independent și suveran. Jertfa a- celora care la Mărășești nu au precupețit nimic, nici viața pentru apărarea patriei, trebuie să constituie pentru întregul nostru popor, pentru tineretul țării, un imbold în munca pentru înălțarea continuă a patriei noastre pe
In unitatea poporului 

in jurul partidului 
stă chezășia construirii 

socialismului și comunismului

Mitingul de ia FocșaniColoana de mașini pătrunde acum în mîndra și frumoasa Țară a Vrancei.La intrarea în raion șoseaua alunecă pe sub o impunătoare poartă vrîncenească cu acoperiș de șindrilă. Un grup de buciumași vestesc sosirea conducătorilor de partid și de stat. în uralele mulțimii, oaspeții sînt întâmpinați de tovarășii Vasile Moise, prim-secretar al Comitetului raional de partid Focșani, și Vasile Botez, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Focșani.De aici, coloana de mașini se îndreaptă către noua și moderna Fabrică de confecții a Focșanilor, al cărei certificat de naștere a fost semnat cu mai puțin de doi ani în urmă. Prezența ei pe harta industrială a orașului e un rezultat al politicii partidului de dezvoltare armonioasă a regiunilor țării și de folosire a tuturor rezervelor de muncă. Pe poarta fabricii intră • acum, zilnic, peste 2 700 muncitori, ingineri și tehnicieni.înzestrarea fabricii cu tehnica cea mai nouă și înaltul grad de automatizare de care dispune o situează printre cele mai moderne din țară. Aici se produc anual în jur de 1 200 000 diverse confecții pentru femei, bărbați și copii, într-o gamă variată de modele.La intrare, conducătorii de partid și de stat sînt întâmpinați de tov. Alexandru Senco- vici, ministrul industriei ușoa
re și ing. Alexandru Florea, directorul fabricii, care, în entuziasmul sutelor de texti

La Institutul politehnic — Galafi culmi tot mai înalte ale civilizației și progresului.Cel mai bun omagiu, cea mai mare recunoștință pe care o putem aduce acelora care s-au jertfit este de a munci și de a face totul ca națiunea română să se înalțe continuu, tot mai sus, liberă și independentă în rîndul națiunilor socialiste, a națiunilor întregii lumi. Acest monument va duce peste veacuri gloria acelora care au știut să lupte pentru patria lor, pentru binele poporului lor. Ei trebuie să fie pentru toate generațiile un imbold în luptă și muncă pentru înflorirea României.La Mormîntul Eroului Necunoscut. din fața Mausoleului, conducătorii de partid și de stat au depus o coroană de flori, păstrînd un moment de reculegere. Pe panglicile coroanei este scris cu litere de aur : „Omagiu eroilor căzuți la Mărășești în lupta pentru apărarea patriei. Din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a guvernului Republicii Socialiste România".. în tot timpul vizitei, o formație corală intonează „Imnul eroilor căzuți" și melodia „Pui de lei", cu memorabilele ei cuvinte : „Eroi au fost, și fi-vor încă / Și-or fi cît neamul românesc..."La Monumentul de la Tiși- ța, conducătorii de partid și de stat se opresc să depună, de asemenea jerbe de flori. Bătrînul Ion Bira, întîmpi- nînd cu dragoste și căldură pe oaspeți, a șvocat în cuvinte emoționante crîmpeie djn evenimentele petrecute în aceste locuri: „Azi. la adînci bătrî- nețe, a spus el, învăț și îndemn tinerii să-și apere patria și să muncească pentru înflorirea ei”.Valea Șiretului se deschide larg. Coloana de mașini se îndreaptă acum paralel cu firul rîului, spre Focșani.

liști adunați, urează oaspeților un călduros „Bun venit". Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer,, Gheorghe Apostol și ceilalți conducători de partid și de stat care-i însoțesc se opresc în fața machetei unde primesc explicații despre capacitățile instalate, performanțele tehnice ale utilajelor și producțiile ce se realizează. Se vizitează pe rînd sectorul de confecții pentru femei și copii, apoi sectorul de finisaj cu linii automate de distribuție a lucrului la fiecare loc de muncă. Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu muncitorul Dumitru Bălan, interesîndu-se de calitatea confecțiilor.Deși tânăr, colectivul fabricii a dobîndit o bună experiență. în perioada care a trecut de la începutul anului, planul valoric al producției a fost depășit cu 7 354 000 lei.La plecare, conducătorii de partid și de stat scriu în cartea de onoare a fabricii : „Am întâlnit aici la Focșani un colectiv tânăr și inimos care muncește cu hărnicie și pricepere într-o fabrică modernă, bine dotată. îl felicităm și îi adresăm din toată inima îndemnul de a munci cu rezultate tot mai bune, îndeplinin- du-și în condiții exemplare sarcinile de plan și dînd produse de bună calitate care să satisfacă pe deplin exigențele înalte ale cumpărătorilor".Mii și mii de focșăneni adunați pe străzile orașului însoțesc cu urale și aclamații coloana de mașini care se îndreaptă spre clădirea în care a funcționat Comisiunea Centrală pentru înfăptuirea Uni

rii Principatelor Române, în perioada 1859-1862. Comisiunea Centrală avea menirea să pregătească legile comune ale noului stat național România. Vizitarea muzeului prilejuiește evocarea unor momente importante din lupta poporului nostru pentru unitatea națională.La ieșirea din muzeu, conducătorii de partid și de stat scriu în cartea de onoare : „Am vizitat cu deosebit interes Muzeul Unirii care ne-a evocat — prin exponatele sale — momente înălțătoare ale luptei poporului nostru pentru Unirea Principatelor, pentru făurirea și dezvoltarea statului național român. Felicităm pe organizatorii muzeului pentru grija cu care păstrează, aceste valoroase documente, făcînd din ele un mijloc de educare patriotică a oamenilor muncii".Străzile orașului Focșani, care duc spre Piața Unirii, răsună de uralele și ovațiile zecilor de mii de locuitori din Focșani și împrejurimi veniți în întîmpinarea oaspeților.Un urmaș al Iui Moș Ion Roată rostește un cald mesaj de bun venit, amintind eforturile acelor bărbați luminați din Moldova și Muntenia, din Ardeal și Banat, care au militat pentru unirea tuturor românilor într-o singură na-

La Mausoleul Mărășeștițiune suverană și independentă.în atmosfera însuflețită și evocatoare a Pieții Unirii are loc un miting. Tovarășul Vasile Botez, prim-secretar al comitetului orășenesc de partid adresează oaspeților un fierbinte salut.în aclamațiile mulțimii ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU care a adus din partea Comitetului Central al partidului și a guvernului un călduros salut locuitorilor raionului și orașului Focșani — oraș care, încă cu 500 de ani în urmă, din timpul lui Ștefan cel Mare, a jucat permanent un rol de legătură între cele două principate românești. Subliniind rolul însemnat al Focșaniului în realizarea Unirii și înfăptuirea primului stat național român, vorbitorul a spus: Unirea a constituit o cerință a evoluției istorice a țării noastre, a creșterii forțelor de producție și progresului social, a dezvoltării națiunii române care s-a impus ca un tot unic și, înfrîngînd împotrivirile din țară și din afară, a realizat^ unitatea celor două țări românești într-un singur stat național român, care a asigurat progresul și înflorirea patriei noastre, a poporului nostru !înainte de a poposi în Focșani ne-am oprit la monumentul de la Mărășești, care evocă, de asemenea, un moment important din lupta poporului nostru împotriva asupririi străine, pentru independență națională, pentru apărarea și dezvoltarea statului național român.în decursul anilor, poporul nostru a avut multe de îndurat, multe greutăți de învins dar, pe măsura dezvoltării 

forțelor sociale, o dată cu nașterea clasei muncitoare, s-a născut și forța capabilă să asigure eliberarea sa națională și socială de sub jugul asupririi, încît poporul român să devină deplin stăpîn pe soarta sa. Această năzuință s-a împlinit prin actul istoric de la 23 August 1944, cînd, sub conducerea comuniștilor, poporul român a înlăturat dictatura fascistă, a deschis drum revoluției populare și socialiste care a asigurat înflorirea și dezvoltarea României 1Minunate sînt înfăptuirile obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste. Ele sînt prezente la tot pasul, se văd în fiecare oraș, în fiecare sat, în fiecare întreprindere, se văd în viața poporului nostru care, an de an, trăiește o viață din ce în ce mai bună, mai civilizată. Toate aceste rezultate sînt rodul politicii marxist-leniniste a partidului, care își închină întreaga sa activitate cauzei fericirii poporului.Cinstind trecutul de luptă națională și socială al poporului, cinstind pe înaintașii care și-au jertfit viața pentru independența și fericirea poporului, noi ne luăm, în același timp, angajamentul de a ne înzeci eforturile pentru a asigura dezvoltarea continuă a poporului român, ridicarea bunăstării economice și culturale a patriei, pentru că numai pe această cale, numai sporind avuția bunurilor materiale, dezvoltînd știința și cultura, vom asigura progresul continuu al națiunii noastre socialiste, făurirea unei vieți tot mai bogate, tot mai înfloritoare pentru poporul nostru. Numai așa ne vom face datoria față de popor, față de patrie.Congresul al IX-lea a trasat un program multilateral al înfloririi patriei noastre, al dezvoltării industriei, agriculturii, științei, culturii a cărui realizare va asigura ca poporul nostru să se găsească în 1970 pe o treaptă mai înaltă a civilizației și progresului, a bunăstării materiale și spirituale. în acest program, regiunea Galați, raionul Focșani și orașul Focșani au de îndeplinit sarcini importante. Neprecupețind nici un efort la locul de muncă pe care îl avem pentru a asigura înfăptuirea acestui minunat program. ne facem datoria față de patrie, ne îndeplinim una din îndatoririle fundamentale naționale., față de poporul nostru. în același timp, ne în

deplinim și una din îndatoririle internaționale importante — aceea de a contribui la întărirea sistemului mondial socialist.în această muncă și luptă, care cer din partea tuturor eforturi și entuziasm, pentru a asigura mersul continuu înainte și învingerea eventualelor greutăți ce ar putea să apară, trebuie să pășim strîns uniți încît nimeni în lume să nu poată clinti unitatea poporului și a patriei noastre. Istoria dovedește că atunci cînd poporul nostru a fost unit el a reușit să-și realizeze dorințele, săși împlinească idealurile. în unitatea poporului în jurul partidului și guvernului stă chezășia construirii socialismului și comunismului — a spus tovarășul Ceaușescu în încheierea cuvîntării sale, în aplauzele puternice ale participanților la miting.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost subliniată cu îndelungate Ovații și urale, apoi peste marea piață răsună Hora Unirii, cîn- tată din mii și mii de piepturi.Alături de oameni ai muncii din Focșani, de țărani cooperatori din Vrîncioaia, Tul- nici. Negrilești etc, conducătorii de partid și de stat se prind în imensa horă care sugerează momentul plin de entuziasm și bucurie cînd s-a împlinit Unirea — visul de veacuri al poporului.
în numărul de mîin» 

al ziarului vom relata 
despre întilnirea cu 
activul de partid din 
regiune.
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Există o multiseculară tradiție a chimiei românești. Desigur că nu se poate vorbi despre o dezvoltare a științei chimice în sensul modern al cuvîntulul înainte de sfîrșitul secolului al XVIII-lea pe teritoriul țării noastre, înflorirea propriu-zisă a științei și tehnicii chimice începînd la noi de abia după anul 1860, dar chimie, manipulări chimice și tehnologie chimică aplicată s-au făcut aici încă cu multe secole în urmă. Aceste manifestări „vechi" ale meșteșugului chimie pe pămîntul românesc constituie în ansamblul lor o viguroasă tradiție, ale cărei elemente de bază nu s-au pierdut și au reprezentat pentru știința și tehnologia chimică modernă din țara noastră, o importantă moștenire, iar în unele domenii ale acestora ii conferă științei și tehnicii românești chiar interesante și însemnate drepturi de prioritate.Prima moară de hirtie din țara noastră, cea de la Orlat, își începe funcționarea în anul 1534, cu 164 de ani înainte de a se fabrica hîrtie în Suedia, țară de mare tradiție în producția de hîrtie.Jean Claude Flachat, călător francez, în timpul celor trei ani cît sălășluiește la București, întîlnește pulsînd o 
intensă viață chimică, învață arta chimiei. în anul 1766 publică și o carte, la Lyon în care descrie „ședințele" de lucru ale reuniunilor periodice ale chimiștilor „din Valachia" (1766).Cu toate aeeste începuturi, a- bia în jumătatea a doua a secolului al XIX-lea începe adevărata dezvoltare a chimiei la noi în țară. Acum funcționează primele laboratoare de chimie, în care își vor duce activitatea Șt. Micle, A. Marin și C. Davilia. Chimiști români publică primele note în periodice străine de specialitate. în anul 1835, la Academia Mihăileană din Iași, prof. Th. 
Stamate și C. Zefirescu țin primele cursuri de chimie. Dezvoltarea științei chimice

CENTENAR
ACADEMIC

meniul chimiei minerale sau prin publicarea primului curs universitar de chimie, ci mai ales prin crearea premizelor apariției și desvoltării unei „școli chimice" românești. Pe aceasta o va ilustra primul 
C. I. Istrati.Tradiția de cercetător și pasionat luptător pe frontul progresului științific, atît de bine ilustrată de Poni și Istrati, a fost urmată de elevii lor, de- veniți cu timpul ei înșiși profesori la facultățile de chimie

rîndul lor chimia românească, prin lucrări de mare valoare. Sub îndrumarea lor și a altor însemnați oameni de știință chimiști din zilele noastre, chimia românească face mari progrese. Activitatea catedrei și laboratorului se împletește cu aceea din producție, cercetările îmbrățișează problemele practicei chimice, cu finalitate pe plan economic, înainte vreme un creator de talia lui L. Edeleanu, ilustru chimist român, autorul unei
DRUMUL CHIMIEI

ROMANEȘTI
progresează însă cu greu deși chimia își găsește meritata cinstire atunci cînd N. Te
clu este ales la 12 iulie 1878 membru al Secției științifice 
a Academiei Române.Succesor al lui Micle, la catedra de chimie a Universității din Iași, P. Poni este acela care, pionier de seamă al chimiei moderne în România, a unit activitatea de dascăl renumit cu aceea de deschizător de drumuri noi în cercetarea materiilor prime românești — 
a petrolului în special.După Alexe Marin, veritabilul organizator al învățămîn- tului superior chimic din România și el însuși autor de excelente manuale didactice Poni, șef al catedrei de chimie minerală de la Universitatea din Iași membru și 
apoi președinte 
miei “ desăvîrșește o operă de însemnătate națională nu numai prin descoperirile sale din do-

de la București, Iași și Cluj. Printre ei se numără A. O. Sa- 
ligny, E. Riegler, A. Obregia, 
Al. Zaharia, Șt. Minovici și alții.Slujită cu abnegație și încredere de oamenii de știință progresiști, chimia românească își deschidea cu greu drumul înainte. Profesori ca C. V. 
Gheorghiu, Ia Iași, cercetător în domeniul chimioterapiei, 
Petre Bogdan, primul profesor 
de chimie fizică din țară, G. 
G. Longinescu, ia București, 
N. Costăchescu la Iași, N. Dă- 
năilâ, M. Severin și alții au făcut cinste în această epocă chimiei din țara noastră. Sa- vanți ca profesorul Gh. Spacu

R. Cernătescu, ilustrează la»i

metode de separare selectivă a produselor de distilare a țițeiului, creatorul rafinării selective a țițeiului cu bioxid de sulf nu a putut să-și valorifice integral capacitățile sale de om de știință și mare inventator. El scria în anul 1900 : „Există... speranța ca păcura noastră să devină un izvor colosal de bogăție pentru țară, transforming în derivate de valoare hidrocarburile, care azi se ard sau se vînd pe un preț derizoriu".,. Este exact ceea ce face în prezent tînăra, dar puternica noastră industrie petrochimică.în anii puterii populare chimia românească ca și alte ramuri ale științei a început atît pe planul și pe cel al practicii aplicate să dea rezultatele de care capabilă. în contextul ritmului cu care se dezvoltă azi chimia Ia noi, cînd producția transformă în realitate datele oferite de cercetare, iar cercetarea își

cercetării cît
s-a dovedit pe deplin

la temele majore de pe fronturile înaintate ale producției, un loc important portul Academiei țațele activității institutelor sale în domeniul nice și combustibililor, a bio- chimiei și substanțelor chi- mico-farmaceutice etc. Colective puternice conduse de sa- vanți și oameni de știință ca academicienii I. Murgulescu, C. D. Nenițescu, Raluca Ripan, C. Simionescu, E. Macovschi, E. Angelescu și alții își aduc din plin aportul lor la progresele chimiei teoretice, ale chimiei aplicate în industrie, ale biochimiei, contribuind în a- celași timp la ridicarea a zeci și zeci de noi generații de chi- miști și ingineri chimiști...însuflețiți de hotărîrile celui de al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român — care a trasat uh uriaș program de dezvoltare știinfei românești — ^himiștii din laboratoarele institutelor Academiei sau departamentale, din marile uzine și institutele de învățămînt superior își dăruie toate eforturile pentru intensificarea activităților de cercetare științifică, pentru folosirea largă a rezultatelor ei ducția materială.Chimia românească în plin mers, ză pe un nit de la ceputuri, în lungate și conduce spre noi și mari împliniri, pe linia valorificării complexe a bogățiilor naturale ale țării, a asigurării bunăstării poporului român.

îl ocupă a- prin rezul- con crete ale de cercetări chimiei orga-

tot mal în pro-se aflăEa progresea- dTum care, por- prestigioase în- umbra unei înde- frumoase tradiții,

Leet. nniv. ing. D. TODERICIU

Program 101"
Firma italiană „Olivetti" a realizat un calculator e- lectronic de mărimea unei mașini de scris electrice obișnuite. Pentru funcționarea mașinii este suficientă conectarea ei la o sursă de curent mo- nofazic. La prima vedere, acest calculator, denumit „Program 101", pare simplu, dar el poate efectua mai complicate perațiuni cu o teză uriașă.Noul calculator esrt o îmbinare neobișnuită a pieselor

cele o- vi-

mecanice și electronice. La această mașină poate lucra un operator care nu dispune de cunoștințe speciale. Pentru a pune mașina în funcțiune este suficientă doar introducerea unui disc magnetic cu instrucțiuni și a datelor inițiale, fiind suficient să se apese pe un buton.Calculatorul „Program 101“ poate fi folosit în cele mai diverse domenii — pentru calcule matematice, inginerești, administrative, financiare etc.
permanentele
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Române,
al Aoade- continuă șl

CAM'L RESSU

DIN ISTORIA ARHITECTURII

STRĂLUCIRI
BR ANCO VENE $ TI

Cele peste două secole cu care se va încheia orînduirea feudală în Țara Românească traversează una dintre cele mai complexe dar și interesante epoci, marcate de momente hotărîtoare.Viața spirituală se va dezvolta în primul rînd cu cea mai mare vigoare tn focarele de cultură pe care le reprezentau mînăstirile. Construcțiile mînăstirești se amplifică, devenind adevărate complexe de clădiri în care arhitectura religioasă se va îmbina cu cea laică (chiliile, casele domnești, bucătăriile, sălile de mese, anexele gospodărești), completîndu-se în chip fericit și dînd naștere marilor ansambluri pe care le găsim, de exemplu, la : „Dintr-un lemn", „Antim" sau „Văcărești", programe ample vor genera ziții generoase. Remarcabile armonioasă, omenească, laconstruite, obidctele ce formează ansamblul nu urmăresc simetrii forțate, ele se echilibrează reciproc, în mod ingenios, dovedind o concepție sigură a compoziției. în același timp cu edificarea monumentelor religioase se desfășoară pentru prima oară — cu această amploare — construirea unor reședințe boierești și domnești independente, care, bazate pe tradiția locuinței țărănești, o amplifică la necesitățile unui program adecvat, de exemplu, casele boierești de la Coțofenl, Herești, Măgureni sau palatele brâncovenești de la Potlogi și Mogoșoaia.Palatul de la Mogoșoaia, edificat pe

„Hurezu", Asemenea și compo- prin scara care sînt

marginea unui lac la periferia Bucu- reștiului, demonstrează o concepție superioară fiind cel mai caracteristic de arhitectură laică. Situat în mijlocul unei vaste curți închise pe trei laturi — a patra fiind lăsată liberă spre lac — clădirea propriu-zisă a palatului se înalță pe un subsol, parter și etaj. Elementul nou, al loggiei de la etaj, este tratat cu multă vervă și siguranță, transformînd-o într-un element central al compoziției, un accent deosebit către lac, unde »-au prevăzut terase și trepte.Foarte bine proporționat — cu unele mici modificări datorate unor restaurări — folosind cu pricepere o gamă bogată de elemente arhitectonice și decorative (foișorul, scările, bolțile, parapetele traforate, decorația pictată ș.a.) complexul palatului de la Mo- goșoaia. pe lîngă valoarea sa excepțională, impresionează specialistul sau simplu privitor, în primul rînd, prin aceleași trăsături esențiale care se fac simțite de-a lungul a sute de ani și care reprezintă o strălucită afirmare a geniului constructorilor români, sinceri
tatea, echilibrul, armonia, bunul gust, lipsa de ostentafie, măiestria folosirii 
materialelor simple locale, puterea de 
discernămînt, de asimilare și personalizarea variatelor influențe care în mod 
firesc s-au făcut simțite mai ales în 
sec. XVIII, secol de largi contacte in
ternaționale economice, politice, cultu
rale.

Terasa Oteteleșanu“
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• Oamenii de știință 
de la Universitatea 
Bonn vor să creeze 
în acest corp sferic de 
metal condiții identice 
celor din marginea at-

moșierei Pămtntulut. 
Simulatorul Cosmosu
lui poate ti golit cu 
ajutorul a opt pompe 
mari de diiuzare (Ilus
trația de mai jos ara-

Arh. I. SIMIONESCU

LA

TI

VE

o
1.'

I 4

i &

tă partial două dintre 
ele) ptnă la a mia ml- 
llardime parte a pre
siunii atmosferice nor
male. Grupul din Bonn 
vrea să producă In 
sfera de oțel, care are 
un diametru de 7,5 
metri, o presiune care 
să corespundă atmo
sferei Pămîntului la o 
înălțime de 150 ptnă 
la 250 km.
• Lacul Roșu „perlă 

a Carpaților Răsărl- 
lenl" — este CEL 
MAI TÎNĂR Iac natu
ral de pe teritoriul 
tării noastre. EI s-a 
format tn vara anului 
1037, etnd, tn timpul 
unei furtuni puțin o- 
bișnuite, o bucată da

munte prăbușit
peste cursul firav al 
unui riu, zăgăzuindu-i 
apele.
• IP R. S. S. Armea

nă a fost 
PROIECTUL 
MAI MARI 
PARABOLICE 
lume pentru recepțlo- 
narea semnalelor ra
dio din Cosmos. O- 
glinda marelui teles
cop care se proiec
tează pe baza ei va 
avea un diametru de 
100 m.
• CULOAREA CEA 

MAI PREFERATA A 
OAMENILOR — după 
cum arată cele aproa
pe o mie de teste fă
cute pentru tntocmi-

elaborat 
CELEI 

ANTENE 
din

re» articolului CO
LOUR din ultima edi
ție a Enciclopediei 
britanice — este AL
BASTRU. Urinează în 
ordine : roșu, verde, 
violet, portocaliu.

• CEL MAI LUNG 
SPtCiACOL prezentat 
de Teatrul National 
din București a fost 
trilogia Iui Eugene 
O'Neill „Din 
se întrupează 
lectra*. Avînd în 
tal 13 acte (fiind 
cătnltă din 3 
desfășurarea 
dura nu mai puțin de 
7 ore. Artistul poporu
lui, regretatul George 
Vraca, interpreta în 
spectacol 3 roluri

în urmă cu zece ani se grupau 
fn jurul criticului Lindsay Ander
son ci ți va tineri care, ulterior, au 
Impus tn filmul mondial, un curent 
ce amintea, plnă la un punct, de 
ecoul triumfului neorealismului 
italian.

Curentul s-a numit „cinemato
graful liber* și, Intr-o perloadi In 
care tn filmul irancez invazia ti
nerilor regizori regrupați și ei sub 
titulatura „noului vai* proclamau 
sus și tare Independențe față de 
scenariu, de text, cineaștii englezi 
care-și tnscriseră ca manifest do
rința de a surprinde „neaștepta
tele semnificații ale vieți) reale*, 
nu făceau altceva decit să ecrani
zeze piesele sau romanele lui Os
borne, Wesker, John Braine și 
Alan Sillitoe.

Tony Richardson, după nn Him 
regizat împreună cu Karel Relax 
(„Mămica nu dă voie*, o comedie 
oarecum muzicală in care se între
vedea, fără prea mari eforturi, 
personalitatea celor doi viitori re
gizori) pune in scenă și, tn același 
timp, turnează un film după piesa 
„Privește înapoi cu mînie*. Fil
mul următor, „Cabotinul" H con
firmă ca regizor și-l impune tn 
poiida succeselor franceze (noul 
val se afla la apogeu). Richardson 
aducea pe ecran, după propria 
mărturisire „personaje care de 
obicei nu figurau tn filmele en
gleze* șl care acționau violent Îm
potriva falselor virtuți puritane*.

După un scurt turneu In Ame
rica, unde regizează un film t^jrl 
ecouri (Sanctuary), se retntoa.cn 
la temele „furioșilor*, circumscri
se unui mediu social pe care-1 
cunoștea bine și realizează „Gus
tul mierii* șl „Singurătatea alei* 
gătorului de cursă lungă*, pri
mul, un film liric de o prospețime r* 
neobișnuită, iar al doilea, un pa
tetic manifest anticonformist.

Noutatea lui Richardson nu stă 
In limbajul cinematografic, el nu 
se sfiește să rămfnă fidel imaginii 
clasice în ciuda abundenței gros- 
planurilor, ci în tematica, în felul 
în care reușește să cuprindă fil
mic Anglia de la mijlocul secolu
lui XX.

Eroii lui Richardson, sinceri și 
revoltafi tșf |udecă lumea tn care 
trăiesc nu cu Ironia Iul Shaw, ci 
cu o intolerantă care vizează tra

laie 
E- 

to- 
at- 

piese) 
piesei

Ascult de cîteva minute glasul cu rezonanțe atît de grave al lui Nicolae Șecărea- nu. Privesc fața atît de expresivă și-mi reamintesc cîteva fotografii ce sintetizează cîteva din magistralele roluri din cariera cintărețului : Boris, Morarul din Rusalka, Mefisto din Faust de Gounod, Colline din Boema, Don Basilio, din Bărbierul din Sevilla, Tyre- sias din Oedip-ul lui Enescu.Intuiesc abia acum izvoarele măiestriei unor asemenea i- postaze. Pentru Nicolae Se- căreanu, esența artei interpretative rămîne perfecta i- dentificare cu ambianța rolului, maxima valorificare pe scena teatrului liric a valențelor actoricești și muzicale ale cintărețului.Ascult cascada de mărturisiri despre Jean Athanasiu și am certitudinea din primul moment că superlativele cu care conturează personalitatea artistică a lui Athanasiu se datoresc credinței că inimitabilul său farmec pornea din perfecta cumulare a unei voci excepționale și a unui profund talent dramatic cu ajutorul carora își însușea din plin muzica pe cară o interpreta redînd-o cu o deosebită putere de exteriorizare ce lumina, tulbura, emoționa.

Maeștri 
ai scenei 

românești

— Jean Athanasiu este incontestabil unul din cei mai mari cîntăreți din galeria marilor artiști de valoare europeană pe care i-a dat poporul nostru în ultimele decenii...— Cînd l-ați auzit prima oară ?— Prin 1923—1924, nelipsit la galeria Operei alături de elevii și studenții bucureșteni. Se vorbea numai de Athanasiu și el era zeul iubitorilor de muzică, avînd ca nimeni altul dragostea publicului de peste tot.— „Admirabilă voce“ va scrie Enescu, după ce l-a ascultat la Iași în Rigoletto în anii primului război mondial.— Nemaiîntâlnită voce aș

NICOLAE SECAREANU

DESPRE Jean Athanasiu
spune eu. îmi sună șl acum fn ureche timbrul său, cu o expresie nemaiauzită la alt mare cîntăreț.— Și ați ascultat desigur mulți dintre ei...— în orice caz pe toți ba- ritonii mari ai Europei veacului XX ca să nu amintesc de- cît de Borghese, Stracciari, Titta Rufo. Vocea lui Athanasiu suna tragic, înfiorător. Era dură și sumbră dar atît de caldă și pătrunzătoare ; Athanasiu avea în el ceva de element al naturii. Se revărsa instinctiv, nepotolit.Prin vigoarea, strălucirea, catifelarea ei cîștiga sufragiile tuturora, devenea obiectul delirului public.— .....O calitate o putere,un volum cu totul neobișnuit, ceva intens, metalic, unit în

emisiune ca glasul unui trombon care știa să moduleze pînă la nuanțele cele mai dulci. La aceasta se adăuga temperamentul năvalnic al actorului impresionant mai a- les în rolurile de răzvrătire, de ură, sau de demonism" — va scrie în 1938 Emanoil Cio- mac, despre minunata artă a lui Athanasiu.— Minunat spus...— în ce operă l-ați ascultat prima oară ?— în „Aida". Aici era mai presus de orice închipuire. în Amonasro vocea lui avea un colorit straniu, primitiv, răscolitor. Primele note cu care intra în scenă — re, re. sol, — pe cuvintele „Suo padre". îți tăiau răsuflarea.L-am mai văzut în multe alte opera de la Pagliacci și

Tosca la Boris, Tristan și Parsifal ca să nu mai amintesc tot repertoriul verdian de la Ernani și Traviata la Bal mascat și Othello.— Am găsit în presa vremii cîteva mărturisiri excepționale despre o suită de spectacole a lui Jean Athanasiu în „Bal mascat" la Berlin. Publicul uitase sobrele obiceiuri germane. Baritonul — fapt unic la Berlin — a fost aplaudat frenetic la scenă deschisă după fiecare arie.— Spectacolele acestea au avut loc la Berlin în 1933. în anii de mare glorie. Gindiți-vă însă la anii debutului său.Tînăr, plecase în Italia, patria belcantoului la studii. Comisia de admitere de la Conservatorul din Rietti, lingă Milano, declară însă că

nu mai are ce învăța aici, Iar pe fotografia făcută cu prilejul banchetului ce i s-a a- cordat, examinatorii au scris... : „Al piu grande bari- tono del mondo".— Ce vă amintiți despre prima colaborare cu Athanasiu ?— în 1931, am fost angajat la Operă. Am cîntat cu el în Bărbierul din Sevilla pe Don Basilio. El juca rolul Iui Figaro. Rar am întîlnit ca un cîntăreț care să fi fost mai apropiat de un tînăr, de un debutant, ca Jean Athanasiu. Era bun, loial generos, veșnic în luptă împotriva nedreptăților.Jean Athanasiu cultiva arta cu entuzasmul unui dăruit.Veșnic dornic de noi ori

zonturi și-a însușit de-a lungul anilor un repertoriu uriaș.— Cuprinzînd și muzică de cameră ?— Ciclurile lui Schubert a- veau în el un interpret unic. Cine l-a auzit cîntînd „Călătorul" sau „Cei doi grenadierl" a lui Schumann cu greu îi va găsi egal chiar și în zilele noastre. Cîntul lui Jean Athanasiu continuă să rămînă un ideal pentru fiecare dintre noi...
— Idee minunat exprimată în monografia pe care E. Is- tratty i-a închinat-o recent : „Cei care l-au auzit pe Jean Athanasiu se fac tot mal rari, însă prezența lui la Operă, la a cărei fondare a contribuit cu toate energia și cu tot talentul său rar, se simte în fiecare lucru, în fiecare cărămidă cu care a fost zidită ulterior clădirea Operei și pe care el a visat-o ca realizabilă, dar pe care n-a văzut-o, se simte în fiecare cîntăreț și se va simți în fiecare generație de artiști atît timp cît va exis ta opera ca instituție și cîn- tăreți în țara noastră.Făclia purtată de Jean Athanasiu în înșiruirea anilor a trecut în alte mîini va trece în altele, mereu în altele... și nu se va stinge niciodată. •

IOSIF SAVA

glcul. Se pare că formula lor du 
viață ar fi „singurătatea’1 într-o 
existentă Înțeleasă ca o „cursă da 
fond”.

Ecranlzîrtd romanul lui Fielding, 
„Tom Jones* regizorul dă, după 
cum mărturisește Marlene Dietrich, 
unul din cele mai bune filme, „din 
cîte există*.

Din păcate atunci cînd lucrează 
după un scenariu original, cum a 
făcut-o tn filmul „Domnișoara" 
prezentat anul acesta Ia Cannes, 
rezultatul este altul decît cel cu 
care ne-a obișnuit. „Domnișoara* 
e o replică violentă 1» realitate, 
un caz clinic.

E oare un „relache* pentru Ri
chardson ori, ca și fa attți alți re- 
putați cineaști, o derută car? să 
Justifice, cel puțin pentru regizor 
o privire înapoi ?

TUDOR STANESQf
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Rezultatele concursului nostru
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Comple
tări la un 

bilanț
(Urmări din pag. IJ

intrat 
sale, 

aspec- 
sărbătoare — a 

a primirii 
a înnoirilor 

aduse școlilor 
amprenta în

DUPĂ CE CLOPOȚELUL A SUNAT
Anul școlar a In drepturile 

Prima zi, cu 
tul ei de
reîntîlnirilor, 
manualelor, 
care au fost 
— și-a lăsat 
sufletul fiecărui elev.

La Deva, bunăoară, ac
tivitățile inițiate de organi
zațiile U.T.C. în colaborare 
cu școlile în prima zi de 
cursuri s-au încheiat seara 
tîrziu. în curtea spațioasă 
a Școlii generale „Petofi 
Sandor" din Deva, cîteva 
sute de elevi înt.îrzie încă 
în jurul focului de tabără. 
La lumina flăcărilor și re
flectoarelor, pe o scenă im
provizată, alături de for
mațiile artistice ale elevi
lor de la Liceul „Dr. Petru 
Groza" și Liceul pedagogic, 
el susțin primul spectacol 
cultural-artistic din noul 
an școlar. împreună cu mi
cit artiști amatori, urcă pe 
scenă și un grup de artiști 
de la Teatrul de stat de 
estradă din localitate. Apoi, 

jocurile pionierești și dansul 
completează în continuare 
bogatul program al serii. 
La aceeași oră, la Hune
doara, cei 4 000 de pionieri își urcaseră focul lor sus, 
pe dealul Chizidului, la 
înălțimea la care urcă și 
flăcările vestitului combi
na' Alte focuri de tabără 
ardeau la Brad, Orăștie, la 
Petroșani și Lupeni, la Vul
can și Petrila... Și în alte 
școli din țară, organizațiile 
U.T.C. au organizat ase
menea frumoase întîlniri.

Acum orele de clasă au

Cunoașteți această imagine ?“\
Oaspeții Casei de cultură a tineretului din raionul Tu

dor Vladimirescu, erau de data aceasta tineri din toate 
raioanele Capitalei, corespondenți și cititori ai Ziarului 
nostru, invitați să participe la o consfătuire organizată de 
„Scînteia tineretului" în colaborare cu Comitetul orășe
nesc București al U.T.C., în cadrul căreia urma să aibă loc și tragerea la sorți pentru desemnarea cîștigătorilor con
cursului „Cunoașteți această imagine ?“

Apreciem că majoritatea participanților la concurs au 
dat răspunsuri bune și foarte bune, ceea ce dovedește e 
bună cunoaștere a trecutului de luptă al poporului nostru, 
a marilor realizări înfăptuite sub conducerea partidului.

început. La clasa I, ca și ta 
clasa a Xl-a, la liceu, ca și 
la profesional. Au început, 
pentru prima oară cursu
rile serale în cele 196 de 
licee de specialitate.

Angajamentul solemn al 
elevilor, de a învăța cu pa
siune din prima și pînă în 
ultima zi de școală, începe 
să prindă viață. Elevii în
vață 1

Organizațiile U.T.C., sfă- 
tuindu-se cu cadrele didac
tice, au luat primele ini
țiative care vin în spriji
nul școlii, al procesului de 
învățămînt, stimulînd în
vățătura elevilor, pasiunea 
în studiu.

Dar despre, aceste iniția
tive ne propunem să rela
tăm pe larg în numerele 
noastre viitoare.

Prima lnlllnire cu 
maistrul Vasile So- 
pon la ora de prac
tică. Fetele care-1 
lnconfoară pe mai
stru stnt eleve la 
școala profesională 
de construcții din 

București.

lată lista cîștigătorilor: Două excursii la Praga — Budapesta de 7 zile, cu trenul, au fost obținute de Samoilă 
I. Aurelia, dactilografă, Str. Chiparosului nr. 42 bis raionul T. Vlădimirescu, București și 
de Carpen N. Ion, planificator, Str. Progresului nr. 28 Orașul Văleni de Munte, raionul Te- leajen, reg. Ploiești.O excursie în R. S. Cehoslovacă de 5 zile cu avionul a fost obținută de Feraru Ion, fierar betonist, Șos. Giurgiului nr 296, raionul NicOlae Băl- cescu, București.Excursiile în țară au fost atribuite următorilor cîștigă- 
tori :

Ilie ! Brașov ; 
lev, 
56 
va ;

Sibiu, reg. 
Vîorel, e- Pintilie nr- reg. Sucea- 

Nicolae, ju-
Zavragiu, 

; HîncuStr. Ilie Botoșani,
Arcancist, Piața Gării de Nord nr. 2 se. A, ap. 21 București ; Ma

xim Margareta, învățătoare, St-, 6 Martie Bloc F 9 Oradea, 
reg. Crișana ; Corcodel Nico
la*. ajustor, I. M. Sadu Gorj, 
reg. Oltenia ; Bîrcă Margareta, inginer, Piața Abator bl. B ap. 22 Cluj ; Muschevici Dan. stu-

*******¥*******4****************fc#*********¥*¥***<

dent, Str. Ciprian Porumbescu hr. 29 Cluj ; Țănenlescu Vasile, elev, str. Socola nr. 4 sc C ap. 17 Iași ; Cega V. Silvia, casnică, str. Venus nr. 4 Tîrgoviște, reg. Ploiești ; 
Ioan, str. București șofer str. București Mangalia gea ;
tru, seni, ceava; Cristea Constantin, elev, str. Strejnic nr. 34 Ploiești ; 
Bărbulescu Toma. student, str. Grădiștea Floreștilor nr. 9 București.Au fost acordate de asemenea, 10 premii în obiecte următorilor participant :

Berian Ion, șofer, str. Drumul Național nr. 17 Tg. Jiu, Oltenia ; Munteann Paula, registrator medical, str. Dr. Bag- dasar nr. 2 Olănești Băi, raionul Rm. Vîlcea Argeș ; Gîta 
Ilie. elev, liceul Ștefan cel Mare, Cîmpulung Moldovenesc, Suceava ; Brașoveanu 
Gheorghe, student, str. Valea Urloi nr. 1 Urlați, regiunea Ploiești ; Sima Dorin, asistent farmacie, str. Odobești nr. 5 Timișoara; Panacea Dorn, elev,

Constantinescu V.Dionisie Lupu nr. 20 
; Gheorghe Nicolae. Marinarilor nr. 105 
; Ilie C. Gheorghe, regiunea

Am ar and ei profesor, comuna raionul Fălticeni
Dobro-
Dnmi- Ru- Sti-

ACTUALITAT E A
A APĂRUT NR. 4 1966 AL REVISTEI
ANALELE INSTITUTULUI DE STUDII

ISTORICE Șl SOCI AL-POLITICE
DE PE LiNGA C.C. AL P.C.R

au fost oaspeții nume
roșilor Iubitori de li
teratură din regiunea 
Suceava. Ei s-au întîl- 
nit, în ambianta unor 
șezători 
cadrele didactice 
raionul 
rului, cu tineri munci
tori din orașele Solea 
și Botoșani (I. Bel- 
deanu).

literare, cu 
din 

Gura Hurno-

„ZILELE
CEORCE COȘBUC" IIHOU

str. Victoriei bl. 7 ap. 5 Bocșa Română raionul Reșița, Banat ; Dănau I. Ion, elev, comuna Arcani raionul Gorj, Oltenia ; Prăzaru Grigore, strungar, str. Porumbeilor nr. 13, Tîrgoviște, Ploiești ; Stancu 
Ștefan, tehnician str. Traian nr. 37 Brașov ; Dragomir Bujor, preparator str. Decebal nr. 26 bl. A. 3 Iași.Au fost acordate de asemenea, abonamente la ziarul „Scînteia tineretului", pe trei luni, participanților :

Rădnlescu Gheorghe,22 Giurgiu, 
Ilie, contabil, raionul Rm.

Selin Savu,

elev,

I 
I 
I
I

str. Uzinei nr. București ; Duță comuna Galicea, Vîlcea, Argeș ; elev, str. 30 Decembrie nr. 26 Gherla, Cluj ; Grom Nicolae, inginer, str. Republicii nr. 68 bl. 10, Bacău ; Popa Ion, inginer, str. Pietricica bl. C 2 Piatra Neamț, Bacău ; Moraru 
Anîșoara, casnică, sat Valea Țarinii, comuna Ciocani, raionul Bîrlad, Iași ; Vîlcan Pa
vel, lăcătuș, str. Ion Creangă bl. 12 ap. 9 Hunedoara ; Giur
giu Cornel, Timișoara ; 
ron V. Traian Argeș ; tor, str Iași ; Piață Arad, elev, Reșița,
Constantin, muncitor, F-ca de mobilă „11 iunie" Rm. Vîlcea, Argeș ; Grunau Alexandra, asistent medical, str. Stelea Spătaru nr. 18, raion T. Vladimirescu, București ; 
Constanța, elevă, str. nr. 443. Dărmănești, Moinești, Bacău.

facții : organele de mișcare fiu au încă nevoie de nici o intervenție, după 400 000, 490 000 și chiar 600 000 kilometri parcurși.Din an în an, în secția noastră au fost angajați noi lucrători, cei mai thulți fiind tineri. Principalele acțiuni ale organizației U.T.C. au fost concentrate în direcția educării tinerilor în spiritul însușirii cit mai exacte a tehnologiei de fabricație, al exigenței față de calitatea muncii prestate, cre- îndu-se cu timpul o puternică opinie a tinerilor din secție față de orice abatere de la normele colectivului. La fel am procedat și in activitatea cu elevii de la școala profesională.Efectul activității desfășura- din Diesel, s-a manifestat prin dorința acestora de a-și
I
I Erectul activității aesia te de organizațiile U.T.C. secția Diesel, s-a manii
Iprin dorința acestora de a-și perfecționa continuu cunoștințele profesionale pentru a lu-
ICra mai urne și, m tucia, mai repede. Conducerea și ă secției au ori
I Cursuri ue specializare, mulație în

Mi-
Mircea, elev, str. nr. 18 Pitești.

Ciocan Ion, munci- Liniștița nr. 2 Bîrlad, 
Pascu Stan, Avram Banat ;comunaBanat :

strungar,Iancu nr. 11 
Peica Petru, Soceni, raion 

Bododea

Lungu Centru raionul

CRAIOVA (de la 
corespondentul nostru) 

Comitetele orășe
nesc șl raional Craio
va ș,e U.T.C, au Invi
tat ia o tnttlnlre cu 
activul U.T.C. Un grup 
de oameni de artă din 
București, precum șl 
grtiviști ai C.C. al 
U.T.C. Reamintind in
dicațiile Congresului 
al VlII-lea al U.T.C. 
cu privire la sarcinile 
organizației tn educa
rea tinerei generații, 
tovarășa Silvia Docan, 
șefa comisiei cultura
le a C.C. al U.T.C. a 
expus cu acest prilej 
tn fața activului 
U.T.C. unele aspecte 
privind educarea mo- 
ral-cetățenească a ti
nerilor șl, subliniind 
sarcinile trasate de 
cel de al VlII-lea Con
gres al U.T.C. In a- 
eeasfă direcție, a re
comandat activului 
rdai mult spirit tine
resc tn organizarea 
tuturor acțiunilor, o 
atenție deosebită pen
tru alegerea acelor

forme care ai răspun
dă direct preferințelor 
tinerilor.

In cuvtntul său, tov. 
Ștefan Negrei, prlm- 
secretar al Comitetu
lui regional Oltenia al 
U.T.C., s-a referit Ia 
experiența ctștigată de 
celelalte comitete oră
șenești și raionale din 
regiunea Oltenia tn 
vasta activitate de 
educație moral-cetățe- 
nească a tinerilor. în 
continuare, criticul li
terar Eugen Simion a 
vorbit despre rolul li
teraturii în educarea 
tineretului. Apoi, poe
ții A. I. Zăinescu, Mi
hai Negulescu și 
gore Hagiu au 
din creațiile lor.

Intre 15—25 septem
brie, la Cluj, se des
fășoară festivalul mu
zicii de cameră orga
nizat din inițiativa Fi
larmonicilor „George 
Enescu" din București 
și „Gheorghe Dima" 
din C!u|. Concertul de 
deschidere a fost sus
ținut de cvintetul de 
suflători al Filarmoni
cii clujene. (I. Rus).

• La biblioteca centrală 
universitară din Cluj zilele 
acestea se va deschide o expo
ziție comemorativă „George 
Coșbuc". Expoziția va cuprin
de documente literare, manu
scrise, publicații și ediții rare, 
stampe și fotografii.

Gri- 
citlt

zileTimp de ctteva 
un grup de tineri scri
itori printre care poe
ții Ion Crtnguleanu, 
Dumitru M. Ion șl pro
zatoarea Sînziana Pop

O delegație de spe
cialiști 
gară, 
Szeker 
adjunct 
lui Industriei grele a 
sosit la București, ca 
răspuns la vizita pe 
care a făcut-o tn luna 
iulie In tara vecină 
delegația de chlmlști 
români condusă de 
Ion Deleanu, adjunct 
al ministrului indua- 
trel chimice.

din R. P. Un- 
condusă
Gyula, prim
ai ministru-

de

• Ieri, la Liceul „George 
Coșbuc" din Năsăud a în
ceput sesiunea științifică a 
filialei din Cluj a Societății de 
științe istorice și filologice 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea lui George 
Coșbuc. Se vor prezenta peste 
25 de lucrări 
această ocazie

științifice. Cu 
va fi inaugu-

rată expoziția omagială „Geor
ge Coșbuc" în sălile Muzeului 
regional din Năsăud.• Cu ocazia sărbătoririi centenarului George Coșbuc biblioteca regională Suceava a elaborat o seară literară pe tema „George Coșbuc, poet al satului românesc", care a fost trimisă tuturor bibliotecilor raionale și comunale în vederea organizării unor manifestări cu cartea pentru iubitorii de literatură. Pînă acum au avut deja loc numeroase acțiuni de acest gen la care au luat parte mii de cititori tineri și vîrstnici. (Ion Bel- deanu),

IAȘI (de la co
respondentul nostru)

La Fabrica dă 
antibiotice din Iași 
au început săpătu
rile la fundația u- 
nui nou pavilion 
pentru fabricarea 
de biostimulatori. 
Construcția acestu
ia este prevăzută în
tre obiectivele de 
frunte ale fabricii în 
perioada actualului 
plan cincinal.

Lumea bogată
a peisajului

Expoziția de acuarelă a pictoriței E- lena Aflori din București — deschisă la Pitești — cunoaște numeroși vizitatori.La prima sa expoziție personală, Elena Aflori debutează frumos. In lumea bogată a peisajului (ceea ce reprezintă covîrșitoa- rea majoritate a exponatelor) ea a știut să caute — și să găsească de cele mai multe ori — idei și nuanțe noi, sensibilizate artistic uneori pînă la

disimulare. Se remarcă, așadar, în primul rînd peisajele, de la „Peisaj însorit", „Lacul", „Peisaj cu case", „în parc" și pînă la „Toamnă tîrzie". O caracteristică a tuturor acestor „fragmente ale naturii" o constituie tonul grav, ușor nostalgic, trist chiar — minunat subliniat de artistă prin tente de grena și violet Se vede aceasta atît tn tablourile „Toamnă tîrzie", cit și în „Peisaj însorit",

„Iarnă", „Prima zăpadă" — ultimul a- ducînd o viziune sumbră, de fantastic și realitate, val- purgică. Elena A- flori este predispusă meditației ; peisajele ei spun totdeauna mult mai mult, dincolo de natură.Se mai detașează :îteva „flori" — o •evoltă de lumină sfîșlind cortina unui fundal violet — și trei portrete de fetiță, izbutită împletire A elementului tradițional, cu motive folclorice.Desigur, mul artei, Aflori o mai dese încă „peisaje1 întunecoase ; modul frumos, însă, în care a debutat ne oferă convingerea că tînăra pictoriță va ști să găsească cele mai fericite soluții.

clasic, pregnantpe drupe Elena pîn- 1“

I. ANDREIȚĂ

Silrșit de săptdmină la cabana Muntele Roșu

ecran panoramic
Patria orele 10, 
18,30, 21,15.

SIMBATA 17 SEPT. 196618,00 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar : „Recreația veselă" ; 19,00 — Telejurnalul de seară ; 19.15 —- Colecții, colecționari, pasiuni : Colecții de insigne și ilustrate ; 19.45 — Actualitatea cinematografică ; 20,00 — Tele-enciclopedia ; 21.00 — Antena este a dumneavoastră ; 21,30— Memoria peliculei : „A-mintirile orașelor" ; 21,45 —Filmul serial : „Omul invizibil" ; 22,15 — Poeți și compozitori. Melodii inspirate din lirica lui George Coșbuc ; 23,00— Telesport ; 23,20 — Telejurnalul de noapte; 23,30 — Buletinul meteorologic ; 23,35— închiderea emisiunii.

era mai bine și, în același timp, i uzinei organizat cursuri de perfecționare și de !. Pentru a crea e- _____ r._ rîndul tinerilor și pentru a genera o atmosferă 'rea cu- organizația U.T.C. â adăugat noi forme de pregătire, de verificare a cunoȘtiTițelbi tinerilor, în primul rînd, după ce ne-am consultat eu conducerea sec- i și cu cei mai buni maiștri și ingineri, noi am insistat pentru cunoașterea perfectă a ■ pe care luctează ti- _____  Problemele legate de reglarea mașinilor, influența curățeniei asupra preciziei de prelucrare, organizarea locurilor de muncă și păstrarea îh i stare a sculelor, dispozitivelor și instrumentelor de măsură și control au for- • teme ale con- rneserii și ale discuțiilor cu cei măi bine ,i muncitori din secție. Obișnuim să organizăm periodic. pe meserii și operații, analize ale calității, care slnt conduse de șeful secției sau adjunctul său în prezența maiștrilor și a tehnologului și care nu vizează neapărat locurile de muhcă unde treburile nu merg prea bine, ci chiar pe acelea la care calitatea execuției este fără cusur. Periodic, în adunările generale ale organizațiilor de bază U.T.C. pe sectoare se analizează contribuția tinerilor la obținerea calității corespunzătoare ă pieselor și stlbârisambleior. Aici sînt invitați ingineri din sector sau maiștri care își spun părerea cu privire ia activitatea tinerilor, creîndu-se astfel climatul favorabil unor discuții vii. interesante, ortce problemă de specialitate fiind rezolvată pe Ioc cu ajutorul cadrelor tehnice.In sfîrșit. pentru a se asigura o execuție corectă, ori de cîte Ori se introduce îh tehnologie un dispuzltiv nou. său repere noi -- cum a fost cazul motorului 1 250 CP pentru locomotiva Diesel — hidraulică, introdus în fabricație în acest an — prima piesă este executată totdeauna sub directa Drâveghere a maistrului a inginerului de seefor.în urmă cu cîtva timp, mitetu! organizației de bâză U.T.C. a inițiat o discuție cu conducerea secției căfeiâ i-a propus ca, la recomandarea organizației U.T.C. și cu avizul șefilor de sectoare tinerii cei mai conștiincioși și mai bine pregătiți din sectoarele anexe să fie stimulați orin trecerea lor pe mașinile și a- gregatele din hala principală. Astfel, tineri ca Ion Tunsă, bohrwerckist și Constantin Sîrbu, strungar au fost transferați pe mașini mai pretențioase. ei dovedind prin hărnicia și priceperea lor că pot lucra pe utilaje complexe.Tinerii noștri au învățat să muncească bine și pentru ei nu poate fi o mîndrie mai mare decît aceea că beneficiarii din țară și de peste hotare le adresează cuvinte elogioase.Cu al 400-lea motor Diesel, 
pe poarta uzinei va lăși cel de-âl 920 000-lea cal putere. Dorința noastră este ca motorul cu care se vor însuma circa Un milion de cai putere să se întîlnească la Ieșirea dih Reșița cu vestea că prima locomotivă Diesel-electrică românească â parcurs 1 000 000 kilometri fără reparații.
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DE FORMA

al Românie? 
o cursă a tinereții
rgt ineri cicliști din 9 regiuni ăle țării și-au trimis re-

• prezentânți în această ediție a marelui înconjur al* României. Cea mai juvenilă carte de vizită este a 
echipei Cluj—Tg. Mureș în cdre doar A. Lastlo are 20 de 
ani, iar ceilalți patru nu depășesc 19.

Pe buzele miilor de iubitori ăi ciclismului care încon
joară cu simpatie și afecțiune pe cicliști flutura foarte des 
numele unor binecunoscuți fruntaș' ai ciclismului nostru 
ca Dumitrescu, Moiceanu, ZanOni, 2igler, Cosma și alții. 
Dar aceiași spectatori căutau cu insistență să identifice 
și să cunoască nolle speranțe ale pCdalei românești. Din 
discuțiile acestor pasionați ai curselor rutiere se desprin
deau clar dorința și marea încredere că pînă la finele 
acestei mari întreceri nu se poate ca unii dintre acești 
tineri care bat insistent la porțile consacrării să nu se 
afirme cu elanul, curajul și tinerețea lor alături de mulți 
dintre cicliștii vechi cu experiență. Așa s-a întîmplat la 
vremea lui cu Dumitrescu, Moiceanu, Zigler și alți prota
goniști de azi. Acum Cine se va înscrie în lista revelațiilor 
ca fn fiecare mare cursă de altfel ?în nici una din edițiile anterioare nu au fost atît de 
mulți debutanți: aproape 50 la sută din participant nu 
au mâi concurat într-o cursă mai mare de 6 etape. Din 
rîndurile acestor tineri, încă juniori, desprindem pe Ale
xandru Sofronle, Tudor Vasile, Gheorghe Răceanu, Con
stantin Grigore, Ștefan Suciu, cicliști care s-au afirmat 
în importante competiții în ultima vreme.

Aceste tinere speranțe nu se sfiesc de consacrați, de 
titlurile de maesttu șt nici de numeroasele lor perfor
manțe anterioare. Dimpotrivă. Se infiltrează cu insistență 
spre vîrful plutonului contribuind la acțiunile avanpos
turilor. Unii dintre ei se bat chiar cot la cot cu prota
goniștii cursei. Și, așa cum sublima antrenorul Marin Ni- 
culescu : „Tineretul acesta teribil nu iartă nimic". Să te 
menții în pluton sute de km cînd se rulează cu peste 
40 km pe oră și cînd hărțuielile viguroase ale fruntașilor 
nu contenesc, este desigur un lucru bun. Dar și mai va
loros apare faptul că mulți dintre viitorii performeri sosesc la sprintul final cu protagoniștii. E aici — indiscu
tabil — meritul unei bune pregătiri.

EMIL IENCEC

CINEMATOGRAFE
ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI 
MAȘINILB LOR ZBURĂTOARE — 
film pentru

rulează la
12.45, 15,45,

YOYO 
rulează la 
9; 11,30;
21,15).

NOTRE DAME 
rulează ia
9.30, 12, 14,30, 
București (orele 
16, 18,30, 21), 
9, 11,45, 14,30, 
celaior (orele 10,15, 13, 15,45,
18.30, 21,15)

ȚARA FERICIRII.
rulează la Capitol (orele 9;
11.45, 15,15, 18, 20,45), Melodia
(orele 8,30, 11, 13,30,
18.30, 21).

LUMINA DUPĂ JALUZELE 
rulează la Festival (orele 9, 
11,15, 13,30, 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9,15; 11.30, 13.45, 
16, 18.15, 20,30).

HAIDUCII — cinemascop — 
rulează la Lumina (orele 8,45, 
11; 13; 15,45, 18,15, 20,45).

CASA NOASTRĂ 
ruleată ta Victoria lorele 9, 
11,15, 13,30, 15,45; 18,15 , 20,45).

Republica 
14; 16,15;

(orele 
18,45;

DE PARIS.
Luceafărul

17, 19,30, 22), 
8,30, 11, 13,30, 
Feroviar (orele 
17,15, 20), Ex-

(orele

16,

su- 
sau

co

COLIBA UNCHIULUI TOM — 
cinemascop —

rulează la Central (orele 8,30;
11,30; 14,30; 17,30; 20,45), Co- 
lentina (orele 15,30: 18,30.) 

mîine, MEXICUL I
rulează la Union (orele 10,30; 
15,30; 18-, 20,45), Crîngași (o- 
rele 13, 15,30, 18, 20,30).

MAlGRET ȘI 
FIACRE

rulează la
13,45, 16, ................................
(orele 9, 11,15, 13.30, 16, 18,30, 
21).
LACRIMA PE OBRAZ

AFACEREA SAINT-

Doina (orele 11,30, 
18,30 , 20,45), Grivița

CBO
POVESTESC APELE — VREAU SA 
ȘTIU TOT nr. 45 — BALENA — 
CHEIA SUCCESULUI - PUNCt 
DE GRAVITATE — GHIDRINUL 
— IMAGINI DIN MUZEUL 
PIERILOR — UN SECOL Șl 
TE MILENII —

rulează la Timpuri Noi
9- 21 în continuarel.

IN NORD, SPRE ALASKA 
cinemascop — 

rulâază la Vdlga (orele 
11,45).

POM- 
MUL-

(orele

I •i

CĂSĂTORIE 
cinemascop — 

rulează 
15.45, 
20,45).

REPULSIE 
rulează 
18).

CLEOPATRA — cinemascop — 
rulează la Eucegi (orele 9,
12.30, 16.15, 201, Tomis (orele 
9, 12.30, 16,15, 20)

DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinema
scop —

rulează la Gloria (orele 9i 
11,15, 13,30, 15,45; 18,15)
20,30). Flamura (orele 9, 11,15,
13.30, 15.45, 18.15 , 20,451

PRIMA DEZILUZIE 
SCITA 

rulează la Vttan 
18).

FĂRĂ PAȘAPORT 
STRĂINĂ

rulează la 
13,30; 16, 
(Orele 10,

THERESE DESQUEYROUX 
rulează la Miorița (orele 8,30, 
11. 13 30, 18, 18.30, 21)

ClINELE DIN BASKERVILLE

la 
In

Dacia (orele 9; 
continuare 18.15,

la Buzețtf (orele 15,30,

Ș! KOPRIV-

(orele 15,30)

In tara

Arta (orele 9, 11,15, 
18,30; 20,45). Giulești 
15, 18, 20,45).

rulează la Munca (orele
18.15. 20 30)

MISIUNE EXTRAORDINARĂ 
rulează la Popular (orele
18.15, 20.45).

URME IN OCEAN
rulează la Pacea (orele 1
18, 20,15), Drililiul Sării I
11, 14.45, 17,45 , 20.30)

ALBA CA ZĂPADA Și CEI ȘAPTE 
Saltimbanci

rulează la Aurora (orele 8,30; 
li, 13.30; 16, 18,30, 21). Fio- 
reasca lorele 9, 11.15, 13,30,
16; 18,30; 21).

BĂIEȚII DE LA TONOMAÎ 
ruleâză la Moșilor fotele 15, 
17,45)

DRAGOSTEA ESTE INTERZISĂ 
(orele

15,30,

15,4Ă. 
(orele

rulează la Cosmos
15,30. 18,15; 20.45)
INTtMPI A NUMAI DUMINICA 
rulează la Viitorul (orele 15,30, 
18; 20,30).

ESCROCII LA MÎNASTIRE — 
cinemascop —

rulează la Unirea (orele 15,30, 
18).

CASA NELINIȘTITĂ
rulează la Clubul Uzinelor Re
publica (orele 14; 16,15; 18,30; 
20,45).
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SE EXTINDE

POLITEHNICA CLUJEANA

Recent, Institutul politehnic 
din Cluj, a primit în folosință 
o nouă clădire modernă desti
nată procesului de învăț.ămlnt. 
Clădirea 
din care 
cite 105 
proiecte.
3 laboratoare.

Suprafața
3 300 m.p. iar 
a construcției 
proape 3 500 000 lei .

însumează 30 de săli, 
două 

locuri, 22 săli

amfiteatre a 
13 săli pentru 
de seminar și

clădirii este de 
valoarea 

se ridică
totală 
la ■-



ZILNIC

Tensiune

la Santo Domingo V. Kirilinspus In capitala dominicană s-a creat, începînd de miercuri, cînd doi soldați americani aparținînd trupelor de ocupație au fost asasinați, o nouă stare de tensiune.

doar că 
de la baza San 
trupelor coman- 
Wessln și

fata Palatului Preziden- 
fost amplasate patru

Aspect de Ia standul romanesc deschis recent la Expoziția 
internațională de artă populară de la Tokio

Convorbire I. VerdețGreu de
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Delegația parlamentară română 
condusă de Avram Bunaciu, pre
ședintele Comisiei Constituționale 
a Marii Adunări Naționale, care 
se află in Cehoslovacia, a vizitat 
joi monumentala clădire a vechii 
primării pragheze. Au fost vizitate 
apoi Universitatea Carollnă, pre
cum și Institutul Politehnic din 
Praga.

La 14 leptembrie 1966, ministrul 
afacerilor externe al Suediei, Tors
ten Nilsson, a oferit o masă în 
cinstea ambasadorului României Ia 
Stockholm, Petru Mânu, în legă
tură cu plecarea sa definitivă din 
Suedia. Au participat Lelf Belfrage, 
secretar general al Ministerului A- 
facerilor Externe al Suediei și 
funcționari superiori al acestui 
minister.

Intre 13 și 15 septembrie, la 
Varna a avut loc o întîlnire a 
ziariștilor și scriitorilor din țările 
balcanice și din regiunea Mării 
Adriatice, membri ai Federației 
internaționale a scriitorilor și zia
riștilor de turism (F.I.J.E.T.). Din 
partea Asociației scriitorilor și 
ziariștilor de turism din Republica 
Socialistă România a luat parte o 
delegație. Participanții la întîlnire 
au examinat posibilitățile de ex
tindere a colaborării dintre mem
brii F.I.J.E.T. în această regiune 
geografică, avînd ca scop dezvol
tarea turismului.

de 
se 
în

Un grup de militari australieni 
■ anunțat că a intrat în contact 
cu un trib din Papua — Noua Gu
inee — a cărei civilizație materia
lă se află la nivelul epocii 
piatră. Membrii tribului care 
află Intr-o depresiune izolată
districtul Sepik al Noii Guinee, se 
tem de un trib vecin de care sînt 
despărțiți de un lanț muntos, spu- 
nlnd că aceștia îi vor ucide și îi 
vor mînca. Cel de-al doilea trib, 
cu care militarii australieni au in
trat mai tîrziu în contact, mani
festă aceeași temere față de veci
nii lor.

Triburile vorbesc o limbă asemă
nătoare, deși niciodată nu traver
sează lanțul de munți. Locuințele 
lor sînt suspendate pe stîlpi Inalți 
de 5 metri. Pentru a intra în lo
cuințe ei folosesc scări care 
fi trase în interior in cazul 
atac. Toți membrii triburilor 
blă în permanență înarmați,
topoare de piatră, cuțite de os sau 
cu arcuri și săgeți.

pot 
unui 
um- 

cu

Comandamentul marinei milita
te a R. F. Germane a anunțat că 
submarinul „Hai“ (S-170), care s-a 
scufundat miercuri seara în strîm- 
toarea Doggerbank, se află la o 
adîncime de 60 metri. S-a subliniat 
că la această adîncime este posi
bil să fie întreprinse cercetări cu 
ajutorul scafandrilor, dar numai cu 
condiția ca marea să fie calmă.

Comandamentul marinei vest- 
germane a precizat că pînă joi 
seara au fost descoperite cadavre
le a șase persoane, probabil ale 
marinarilor de pe „Hai*. Nici unul 
dintre ele nu a putut fi identifi
cat. Singurul supraviețuitor al ca
tastrofei, marinarul Peter Silber- 
nage a fost transportat la spital.

Peste 200 000 de muncitori din 
Uruguay au declarat joi o grevă 
generală de 24 de ore, parallzînd 
activitatea din numeroase sectoa
re industriale, comerciale, de de
servire a popularei, Inclusiv ac
tivitatea din transporturi și lnvă- 
tămîntul superior.

Luînd cuvîntul In fața ziariștilor prezenți la un dineu oferit la sediul O.N.U., secretarul general al O.N.U., U Thant, a reafirmat hotărîrea sa de a nu mai candida pentru postul de secretar general al O.N.U. El a invitat statele membre ale O.N.U. să se preocupe, de pe acum, de găsirea unui succesor al său.Consiliul Executiv al U.N.E.S.C.O. a aprobat în unanimitate sporirea bugetului acestei organizații în perioada 1967—1968 la 62 059 140 dolari. Această sumă va fi supusă spre aprobare Conferinței generale a U.N.E.S.C.O., care va avea loc la Paris în luna octombrie.

PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE
GENEVA 16 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : In Comitetul nr. 1 al Consiliului pentru comerț dezvoltare a început discu- i asupra celei de-a doua conferințe U.N.C.T.A.D. care va avea loc în anul 1967. Ță- * i curs de dezvoltare pun accentul pe caracterul pe care trebuie să-1 aibă această a doua conferință prin stabilirea de obiective concrete menite să fie de real folos pentru ele.Luînd cuvîntul, șeful delegației române, TITUS CRIS- TUREANU, a arătat în intervenția sa modul în care România a sprijinit țările în curs

xde dezvoltare prin stimularea schimburiloracestea prin efectuarea de schimburi pe termen lung, livrări pe credit, rambursări în producție etc. In continuare, cea fie s de i coși • co- teh- cu efecte

comerciale cu
vorbitorul a propus ca la de-a doua conferință să abordate probleme legate formarea de cadre pentru merțul exterior, găsirea aplicarea de forme noi de laborare internațională, 1 nică și economică ____pozitive pentru comerțul internațional și dezvoltarea e- conomică, pe baza principiilor suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.

Joi seara, după încheierea agitatei conferințe a premierilor țărilor Commonwealthului, primul ministru britanic Harold Wilson a comentat într-o conferință de presă rezultatele conferinței. „Este greu de spus dacă Commonwealthul a ieșit întărit sau nu. Este însă evident că el nu va mai fi nici odată ce a fost", a declarat Wilson răspunzînd la întrebările reprezentanților presei. El a adăugat că „viitorul Com- monwealth-ului va depinde de ceea ce se va întîmplu In Rhodesia în cursul urmatoaTC* lor luni".în legătură cu sancțiunile care urmează să fie abdicate în continuare . _ _mului Ian Smith, el a arătat că dacă în cadrul O.N.U. nu va primi sprijinul deplin din partea țărilor Commonwealthului, „ultimatumul" adresat guvernului rhodesian va rămîne inoperant. Totodată, Wilson a precizat că nu a fost stabilită o dată limită pînă la care guvernul britanic înțelege să aștepte un răspuns din partea lui Ian Smith dar, dacă acesta din urmă nu va da un răspuns satisfăcător, „o acținue sau alta va fi întreprinsă înainte de sfîrșitul acestui an“.întrebat asupra sensului exact al unui paragraf din comunicatul final al conferinței, în care se declară că populația Rhodesiei trebuie să fie consultată asupra formei viitorului său guvern, premierul britanic a lăsat să se înțeleagă că nu este vorba să se procedeze la un referendum, ci la o consultare a elementelor celor mai reprezentative din toate comunitățile, eventual prin intermediul unei comisii regale.

Joi, în 
țial au 
tancuri, în timp ce patrule moto
rizate ale armatei șl poliției efec
tuau raiduri asupra circulației și 
descinderi Ia domiciliile diferite
lor persoane. Noaptea, s-au sem
nalat tulburări in mai multe locuri 
de la periferiile capitalei. Șeful 
poliției, generalul Luis Tejera, a 
declarat presei că „aceste măsuri 
au fost luate pentru a preveni o 
posibilă încercare de violență". La 
rîndul său, unul din șefii militari, 
întrebat despre amplasarea tancu
rilor în fața Palatului Prezidențial, 
s-a limitat să declare
„tancurile aduse 
Isldro — citadela 
date de generalii

bert Bareras, în timpul evenimen
telor crizei dominicane — nu tre
buie să constituie o surpriză pen
tru nimeni".

Pe de altă parte, deputatul opo
ziției Emmanuel Espinal a dezvă
luit în Parlament existența unui 
plan ,,de declanșare a unui val de 
teroare în întreaga țară". Potrivit 
lui Espinal, „au fost formate 300 
de grupuri de cîte trei membri 
iiecare, care și-au propus ca 
obiectiv suprimarea vieții tuturor 
luptătorilor politici". Deputatul 
opoziției a declarat, de asemenea, 
presei că, situația din țară s-a 
agravat extrem de mult, llustrînd 
totodată că, polițiștii strigă în 
nă stradă că „va trebui să se 
mine cu partidele politice".

MOSCOVA 16 — Corespondentul Agerpres Silviu Podină transmite : Tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care se află în concediu în Uniunea Sovietică, a avut joi o întrevedere cu Vladimir Kirilin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.In cursul convorbirii care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au fost examinate probleme care prezintă interes reciproc.

capitala Republicii 
Congo (Brazzaville) se des
fășoară lucrările Congresu
lui constitutiv al Uniunii 
Generale a Studenților din 
Angola. Pe lingă delegații
le din coloniile portug-fieze. 
la congres participă și re
prezentanți din unele țări 
africane și europene.

Participanții la congres 
dezbat probleme privind 
crearea Uniunii Generale a 
Studenților din Angola și 
a unui front comun al stu
denților din coloniile por
tugheze, rolul studenților 
in cadrul mișcării de elibe
rare națională, precum și 
probleme ale relațiilor cu 
organizațiile studențești din 
alte țări.

Deschizînd lucrările con
gresului, președintele Co
mitetului de pregătire a 
congresului, Lourenco Ca- 
misero, a subliniat, printre 
altele, că tineretul studios 
din Angola va continua 
lupta armată pentru elibe
rarea națională a patriei și 
va contribui la unitatea 
mișcării studențeș* fjpnter- 
naționale.

Implicațiile unei demisii
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Demisia lui Ludger Westrick, 
ministru cu însărcinări specia
le în guvernul vest-german, a 
suscitat numeroase reacții în 
cercurile politice din R. F. 
Germană. Cancelarul Ludwig 
Erhard a declarat în Bundes
tag că motivele demisiei lui 
Westrick îi erau cunoscute. 
„Aceste motive, a spus el, nu 
au nici o legătură cu relațiile 
personale care există între l mine, nici cu acti- 
---------noastră de colaborare. 
La rîndul său, Rainer Barzel, 

■al 
_____ _ afirmat 

că deputății U.C.D.-ului au f surprinși de cererea de 
demisie a lui Westrick și că el 
va comunica cancelarului con
cluziile pe care le va trage 
în această problemă.

Observatorii politici de la 
Bonn consideră că demisia lui 
Westrick ar putea antrena o 
remaniere a Cabinetului vest- 
german într-un timp mult mai 
scurt decît ar fi fost de aș
teptat.

însuși cancelarul Erhard 
declara acum cîteva zile că va 
trece la o remaniere a guver
nului său la „timpul oportun", 
adăugind însă că această re
maniere nu este deocamdată 
„de actualitate". Ziarele vest- 
germane în comentariile lor 
pe această temă sînt de păre
re că acest „timp oportun" ar 
fi venit o dată cu demisia lui 
Westrick. Astfel, „FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEI- 
TUNG", apropiat cercurilor 
guvernamentale, scrie că demi
sia lui Westrick „i-a dat lui 
Erhard semnalul pentru o ac
țiune imediată". Aceeași pă
rere este împărtășită și de 
„SUDDEUTSCHE ZEITUNG" 
care scrie : „Demisia lui Wes- 
trick ar putea fi începutul u- 
nei reacții în lanț. Se poate 
aprecia că Westrick .a ales a- 
ceastă cale pentru a înlesni 
cancelarului să mediteze asu
pra schimbărilor de persoane 
și de organizare în sinul cabi
netului".

împotriva segi-
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R. P. UNGARĂ. — Vedere

panoramică a centrului o-

rașului Budapesta
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Pe plantațiile de manzalină din Guatemala, folosirea copiilor ca mină de lucru ieftină este 
un lucru obișnuit. Mii de muncitori agricoli sînt nevoiți să-și aducă copiii la munca grea 

a recoltatului pentru a le putea asigura hrana zilnică

I

Marcos

Nici nu este de mirare că președintelui Fiiipinelor. Mar
cos, i s-a făcut marți, cînd a sosit într-o vizită oficială la 
Washington, o primire călduroasă. Intr-adevăr, Departamen
tul de Stat nu se poate lăuda cu prea mulți șefi de state din 
țările asiatice care să sprijine deschis poziția S. U. A. in 
Vietnam.

I
I

Delicat și plin de maniere elegante, cn flori al căror miros 
amintește pe cel al iasomiei, arborele de cafea merge cu 
buna creștere atît de departe, incit prețioasele sale roade le 
oferă omului învelite în pielițe argintate, așa cum se pre
zintă o pralină învelită intr-o foaie de pergament. In schimb, 
arborele nostru este foarte pretențios. El cere o climă uni
formă, caldă, dar nu-i priește un soare prea arzător ; îi 
place aerul curat al înălțimilor, dar se teme de vînt ; îi place 
o oarecare umezeală, dar nu poate suporta prea multă etc. 
Se înțelege, prin urmare, de ce arborele de cafea se cultivă 
numai în anumite țări : pentru că doar acolo s-au aflat, 
strînse laolaltă, condițiile necesare acestei culturi.

Pînă să ajungă însă, la răs
pândirea de astăzi, arborele de 
cafea creștea in stare sălba
tică, intr-un singur loc de pe 
glob : Africa (sudul Etiopiei). 
Legenda spune că virtuțile ca
felei au fost descoperite întîm- 
plător, observîndu-se vioiciu
nea oilor după ce ronțăiau cîte- 
va boabe. Prima deplasare a 
făcut-o cafeaua în Arabia, dar 
in secolul al 17-lea începe, a- 
devăratul 
Cucerește Turcia, Europa, su
dul Asiei și, în sfirșit, Ame
rica. Din secolul 17 datează și 
sfîrșitul monopolului arab al i căci, odată cu sporirea 
consumului, se fac și noi plan
tări, mai întîi în lava, apoi în 
Guyana, Martinica, Haiti, Bra
zilia (la sfîrșitul sec. 19). Ul
terior arborele de cafea a fost 
cultivat și în alte țări.

încurajate de condițiile na
turale favorabile și de crește
rea consumului în lume, unele 
țări, mai ales latino-america- 
ne, au dezvoltat în așa măsură 
cultura arborelui de cafea incit, pînă la urmă, nici nu mai

ei marș victorios.

plantatorii dădeau faliment, 
munți întregi de cafea erau 
arși.

De atunci și pînă în prezent, 
deși producția a continuat să 
crească, cafeaua a constituit 
în special pentru țările produ
cătoare, un permanent izvor 
de îngrijorare, și foarte adesea, 
de necazuri, legate în primul 
rînd de prețuri, menținute de 
companiile importatoare la un

iar 7 pe ale celor importatoare. 
Chiar de la înființare, Organi
zația internațională a cafelei, 
a reușit să elaboreze un Acord 
al cafelei, pe perioada 1962— 
1968. In esență, acordul fixa 
cote de bază la export pentru 
principalele țări producătoare. 
In urma încheierii acordului, 
marile fluctuații ' de prețuri 
s-au redus, dar problema ca

amArAciunile
„REGINEI BOABELOR"

cultivau altceva. Așa s-a a- 
juns în aceste țări la monocul- 
tura cafelei. In același timp, 
producția începe să depășeas
că cerințele pe plan mondial, 
iar economia capitalistă să fie 
bîntuită de crize de supra
producție.

Primul crah pe piața cafelei 
s-a produs în 1900 cînd prețu
rile au scăzut la jumătate și 
cînd în depozite se aflau mai 
mulți saci de cafea decît con
sumul mondial pe un an de 
zile. Criza a făcut ravagii:

ninei foarte scăzut. Dar, nive
lul scăzut putea fi, la rîndul 
său, perpetuat, tocmai datori
tă abundenței ofertelor de ex
port. Prima măsură ce trebuia 
luată era deci reducerea cote
lor de export.

In 1962 s-a creat Organiza
ția internațională a cafelei al
cătuită din 58 de țări, dintre 
care 35 producătoare de cafea 
și 23 consumatoare. O.I.C. și-a 
ales un Consiliu alcătuit din 
14 membri, 7 reprezentînd in
teresele țărilor exportatoare

fetei, în ansamblul ei, n-a fost 
soluționată.

Iată de ce, la Londra, cei 58 
de membri ai O.I.C. dezbat în 
prezent cele mai importante 
chestiuni legate de producția 
mondială de cafea. In primul 
rînd, desigur, e vorba de sta
bilirea cotelor pentru anul ur
mător (1 oct. 1966 — 30 sept. 
1967). In această direcție exis
tă serioase deosebiri de vederi 
între producători. In timp ce 
Brazilia și Columbia cer men
ținerea cotelor de bază din

ultimii ani, în virtutea cărora 
ele dețin peste 50 la sută din 
exportul mondial, celelalte 
țări producătoare cer majora
rea propriilor lor cote (și im
plicit micșorarea cotelor Bra
ziliei și Columbiei). Brazilia 
insistă, totodată, să se aplice 
cote selective (după calitatea 
cafelei) și să se creeze un fond 
de diversificare, cu ajutorul 
căruia țările în curs de dez
voltare să se elibereze treptat 
de monocultură. Tot Brazilia 
care are stocată o cantitate de 
50 milioane saci de cafea, cu 
5 milioane mai mult decît ne
cesarul mondial anual — a 
insistat asupra controlului pe 
care O.I.C. trebuie să-l exer
cite asupra licențelor de ex
port și stocurilor.

Se pare că numeroși parti
cipant resping ideea controlu
lui O.I.C., care ar leza suve
ranitatea de stat, ca și cheltu
ielile suplimentare de diversi
ficare, pe care multe țări sub
dezvoltate cu greu le-ar putea 
suporta. De aceea se presupu
ne că nu se va ajunge ușor la 
un rezultat. Unii observatori 
consideră chiar că divergen
țele ar putea pune în pericol 
existența organizației. De 
unde se vede că amărăciunea 
boabelor de cafea nu se simte 
doar în cești. Numai că cele
lalte amărăciuni nu se pot în
dulci cu zahăr.

Președintele Marcos a putut anunța gazdelor sale că primii 800 de militari filipinezi au și plecat spre Saigon. Este adevărat însă că dacă această știre a produs satisfacție în birourile Pentagonului, nu a- celași lucru se poate spune despre reacția opiniei publice din țara celor 100 de insule. Astfel, ziarul „MANILLA CHRONICLE" nota că trimiterea unui corp expediționar în Vietnamul de sud „înseamnă vînzarea vieților soldațllor filipinezi în schimbul dolarilor". Unii au reamintit și a- precierea unui cunoscut politician filipinez care spunea că legea de trimitere a contingentului militar al Fiiipinelor în Vietnamul de sud este o „tentativa deschisă de a face să participe un popor la un război străin". Această apreciere, care nu putea fi decît salutată, aparține nimănui altuia, decît actualului președinte filipinez. Dar cînd a fost făcută această declarație, Filipinele se aflau în plină campanie electorală și asemenea afirmări de poziții erau menite să cîș- tige voturile alegătorilor.în schimbul concesiilor făcute Statelor Unite, prin trimiterea contingentului militar filipinez în Vietnamul de sud, președintele Marcos a cerut la Washington, încă de la începutul vizitei sale, unele ajutoare pentru economia țării. Căci, intr-adevăr, situația este

gravă. Chiar la Washington un grup de studiu al Camerei reprezentanților, a Statelor U nite, după o vizită întreprinsă în Filipine, consemna într-un raport public : „Guverntj'rfi- lipinez are de făcut față’-lnor probleme formidabile în ce privește stagnarea economică și nemulțumirea crescîndă a maselor populare. Prăpăstii^ dintre clasele privilegiate șy masele populare continuă să crească." Această apreciere este completată de următoarele cifre pe care le oferă „New York Times" : „Cel puțin 10 la sută din totalul brațelor de muncă se află în Filipine in stare de șomaj, iar în proporție de 30 la sută nu au suficient de lucru". Situația este a- gravată de umflatul buget militar care înghite 60 la sută din cheltuielile statului.In aceste condiții s-a dezvoltat în Filipine un curent de opinie publică favorabil unor schimbări care să asigure independența politică și economică a țării.Așa că indiferent de rezultatele convorbirilor america- no-filipineze încheiate ieri la Washington, nu prin unele gesturi propagandistice sau prin paleative economice se va putea răspunde dorinței o- piniei publice din Filipine de a vedea țara pășind pe drumul unei reale independențe.
P. NICOARĂ

Drumul mizeriei

ION D. GOIA

Autoritățile de la Seul au anunțat intenția de a antrena în urmă
toarele șase luni cel puțin 100 000 de cetățeni ai Coreei de sud pe 
„drumul fericirii".

Sloganul publicitar „drumul fericirii" este denumirea, de un ci
nism rar, a planului guvernamental de trimitere în străinătate a 
unor mari contingente de brațe de muncă sud-coreene. Guvernul 
Pak Cijan Iii a decretat oficial zilele trecute perioada 1 septembrie 
1966 — 1 septembrie 1967 „anul exportului de mină de lucru". 
S-a și planificat expedierea a 18 000 de sud-coreeni în America 
Latină, a 10 000 în Europa occidentală și a altor 12 000 în Austra
lia. Șeful „oficiului muncii" de la Seul a anunțat apropiata sem
nare a unui contract pe termen lung pentru trimiterea In Bolivia 
a circa 80 000 țărani sud-coreeni.

„Anul expatrierii", cum e denumită cu amărăciune în multe 
ziare sud-coreene acțiunea lui Pak Cijan Hi, este un corolar al 
situației catastrofale în care se zbate economia Coreei de sud, 
înfeudată trusturilor străine. Conform datelor oficiale, la o popu
lație de 26 000 000 locuitori, Coreea de sud numără actualmente 
4 500 000 șomeri totali și peste 6 000 000 șomeri parțiali. Aceasta, 
tn vreme ce costul vieții s-a triplat în ultimii doi ani.

împinși de mizerie și de șomajul cronic, unii muncitori sînt for
țați să-și caute de lucru în străinătate. Speranțele lor sînt însă 
înșelate. Drama părăsirii patriei e dublată de o tragică peregri
nare și o viață amară. Agenția de presă sud-coreeană relata, ast
fel, recent, că din 133 de familii emigrate anul trecut în Brazilia, 
114 sînt înregistrate în categoria „vagabondaj". Din 300 de oa 
meni, majoritatea tineri, plecați în 1964 să lucreze in minele din 
Bolivia, 80 au murit din cauza promiscuității și a condițiilor foarte 
grele de lucru.

„Drumul fericirii" nu este altceva decît un drum al suferințelor 
șl mizeriei. f j>

REDACȚIA ȘT ADMINISTRAȚIA: București, Plata „Scînteir, Tel. 17 60.10. Tiparul 5 Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.
V f


